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Povzetek 

Ena glavnih nalog učitelja je, da učence v procesu pouka opremi z ustreznimi kompetencami, s 

katerimi bodo v obdobju tehnološkega razvoja družbe v slednjo uspešno vključeni, saj bodo le 

tako lahko prispevali k njenemu in lastnemu razvoju. Raziskave kažejo na pomen 

vseživljenjskega učenja ter potrjujejo močan vpliv medijev na posameznika. Razvoj medijev 

pomembno spreminja pouk ter učiteljevo in učenčevo vlogo. Temeljni namen magistrskega 

dela je ugotoviti, kakšen pomen učenci 8. razreda pripisujejo televiziji v svojem vsakdanjem 

življenju, koliko časa dnevno preživijo pred televizijskimi sprejemniki ter kaj gledajo in s 

kakšnim namenom. Ugotoviti želimo tudi, koliko učitelji televizijo vključujejo v pouk, zanima 

nas njena ciljna in didaktična umeščenost v proces pridobivanja znanja in osebnostnega 

oblikovanja učencev. Sledi še analiza vprašanj s področja medijske pismenosti: pomen 

kritičnega vrednotenja informacij v vsakdanjem življenju, zmožnost presojanja okoliščin in 

čustveno dojemanje realnosti dnevnoinformativnih oddaj za otroke ter dnevnoinformativnih 

oddaj za odrasle. Ker pri nas še ni poglobljenih  raziskav o zanimanju mladih za 

dnevnoinformativne oddaje in uporabi le-teh pri pouku, bodo rezultati doprinos na področju 

pedagogike, predvsem na področju didaktike. 

Ključne besede: televizija, didaktični mediji, pouk, dnevnoinformativne oddaje 
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Abstract 

In modern society, teacher's  responsibilities are to provide students with the competencies 

required for managing the advanced technological inovations. Recent surveys have confirmed 

the importance of lifelong learning and the significant impact of  visual media in every day life. 

The development of visual media has profoundly implemented educational process,  besides 

having changed the traditional teacher - pupil role. Primarly, this master thesis focuses on 

determining the significance of visual media to the population of 8th graders of primary school. 

Secondly, it is  to establish the extent to which it is being included into the educational process 

by teachers and students respectively, and which pedagogical methods prove as the most 

efficient ones for targeting the required goals. The analysis of the media literacy questionnaire, 

in the next step,  reveals the importance of critical evaluation of information in everyday life  

in relation to  the emotional perception of  of daily news broadcasts for children and of daily 

news broadcasts for adults. Since no detailed research on young people's interest in daily news 

broadcasts and their position in the classroom has been executed so far, the results of the one 

presented here are to prove a great contribution in the field of pedagogy, especially in the field 

of didactics. 

Keywords: television, teaching media, teaching, daily news broadcasts 
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1. UVOD  

Živimo v času, ko nas na vsakem koraku obkrožajo množični mediji. Med njimi ima še vedno 

pomembno vlogo televizija. Skozi 20. stoletje je, skupaj z drugimi elektronskimi mediji, postala 

pomemben del okolja odraščajočega otroka.  

Po podatkih Statističnega urada so v Sloveniji leta 2014 televizijske organizacije na 55 

televizijskih programih ustvarile 350.288 ur programa. Od vsebinskih zvrsti predvajanega 

programa so največje deleže zavzemali: skupaj dnevnoinformativni in informativni program 

(29 %), igrani program (22 %), glasba (14 %), šport (dobrih 12 %) in razvedrilni program (blizu 

8 %) (Repovž Grabnar, 2014).  

Z vstopom v 21. stoletje se uporaba medijev v vsakdanjem življenju eksponentno povečuje, 

hkrati pa močno narašča uporaba televizije. To ugotavljajo v raziskavah po svetu in tudi doma.  

Iz registra Agencije za telekomunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS,  

2014) je razvidno, da televizija ohranja pomembno vlogo pri spremljanju medijskih vsebin, 

kljub temu da raba interneta raste in vedno več uporabnikov dnevno spremlja video vsebine 

preko spleta. Dandanes imajo v razvitih državah skoraj vsa gospodinjstva televizijski 

sprejemnik, družine z otroki po navadi celo več kot enega. Po podatkih raziskave Slovenske 

tiskovne agencije (prav tam) Slovenci v povprečju gledamo televizijo 3 ure in 22 minut na dan, 

od tega slovenske programe 2 uri in 31 minut. Koliko časa pred televizijskim zaslonom 

prebijejo otroci in mladostniki, raziskava ni ugotavljala. Pomanjkljivost raziskave je, da ne 

ločuje aktivnega spremljanja televizije od pasivnega, ko televizija predstavlja le zvočno kuliso.  

Tako strokovna literatura kot poljudni članki ugotavljajo, da igra televizija v otrokovem razvoju 

pomembno vlogo, a so pogosto  premalo podprti s konkretnimi raziskavami in empiričnimi 

rezultati. Vse raziskave pa so si edine, da ima televizijska realnost pomemben vpliv na 

razumski, čustveni in socialni razvoj šolskih otrok. Vedno več strokovnjakov opozarja na 

socialni in vzgojni vpliv gledanja televizije. Mladi naj bi bili podvrženi posnemanju svojih 

priljubljenih televizijskih junakov, poleg nasilja pa predstavljajo problem tudi stereotipi, ki so 

v televizijskih zgodbah zelo prisotni. Zaradi televizije naj bi se slabšale bralne navade mladih, 

kar negativno vpliva na šolski uspeh. Gledanje televizije naj bi tudi močno vplivalo na 

družinske odnose ter način komunikacije s starši in ostalimi družinskimi člani, kar naj bi vodilo 

v razpad socialnih vezi ter škodovalo celotnemu razvoju otroka in mladostnika. Vendar pa je 

treba poudariti, da ima televizija na razvoj otroka tudi pozitivne učinke, ki niso zanemarljivi 

(Gunter in McAller, 1990). 

Charlton (2004) opozarja, da bi morali starši spremljati televizijske vsebine skupaj z otrokom 

in izbrati tiste, ki jih bo otrok lahko razumel. Ob tem tudi velja, da je otrok s kompetentnejšo 

osebo ob sebi sposoben delovati na višji ravni kot brez nje in da se bo s pomočjo drugih laže 

naučil vsebine kritično ovrednotiti. Woodard in Gridina (2000) ugotavljata, da se gledalne 

navade odraslih običajno prenašajo na otroke. Starši imajo ob izbiri in vrednotenju oddaj 
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pomembno vlogo tudi pri neposrednem ocenjevanju programa (mnenje o žanrih, določenih 

oddajah, ocene voditeljev, glavnih likov …) (Sader, 2001).  

Kot lahko ugotovimo, je bilo do danes narejenih precej raziskav na področju spremljanja 

televizije, ki ugotavljajo, da je posebno pozornost treba nameniti spodbujanju odgovornosti 

staršev in učiteljev, ki moramo otrokom nuditi pomoč pri spremljanju medijev, jih pri tem voditi 

ter jih naučiti ločevati med manipulacijo in objektivno predstavitvijo videnega in slišanega, 

naučiti razmišljati o razlogih za manipulacijo ter pripomoči tudi k približevanju in razumevanju 

vloge medijev v vzgojno-izobraževalnem procesu in procesu socializacije učencev. Pogovori o 

medijskih vsebinah in njihovo kritično vrednotenje so potrebni in zaželeni tudi v vzgojno-

izobraževalnem procesu. 

Znanstveniki si sicer še niso povsem enotni, kako televizija vpliva na šolskega otroka. 

Raziskujejo predvsem, kako in v kolikšni meri televizija vpliva na učni uspeh učencev, na 

njihove jezikovne sposobnosti, bralne veščine itd. V zadnjih tridesetih letih je bilo opravljenih 

veliko raziskav, ki navajajo kar nekaj slabih učinkov prekomernega gledanja televizije. 

Določene študije so pokazale, da imajo otroci, ki preveč gledajo televizijo, manj razvite bralne 

veščine in osnovno jezikovno zavest. Druge so pokazale, da se mlajši otroci, ki preveč gledajo 

televizijo (več kot 21 ur na teden), v šoli »slabše odrežejo«. Sedeč življenjski stil v otroštvu pa 

naj bi vplival tudi na fizično zdravje in slabši razvoj možganskih povezav. 

Toda z nadzorom količine gledanja in kakovosti programa je televizija lahko pomemben 

zaveznik pri vzgoji. Starši in učitelji moramo otroka varno voditi skozi vse vplive medijev oz. 

konkretno televizije. Znanstveniki svetujejo, naj starši otroka usmerjajo, se o posameznih 

vsebinah z njim pogovarjajo in nekatere (morebiti) tudi prepovejo. Otroci namreč dogajanje na 

televiziji razumejo drugače kot odrasli. Kritično obdobje, ko otroci ob gledanju televizije 

potrebujejo pomoč odraslega, je predvsem od rojstva do začetka pubertete.  

V magistrskem delu  se ukvarjam z gledanjem televizije, ki se prične v zgodnjem otroštvu, zato 

v teoretičnem delu tudi orišem nekaj karakteristik posameznih razvojnih obdobij, ki so podlaga 

za oblikovanje ciljne  skupine v sami raziskavi. Predstavljeni so tako negativni kot pozitivni 

učinki gledanja televizije na razvoj posameznika v različnih razvojnih obdobjih ter razlike med 

spoloma. Ob zaključku teoretičnega dela magistrskega dela predstavim nekaj raziskav, ki 

predstavijo možnosti in vpliv uporabe televizije in informacijsko-komunikacijske tehnologije 

pri sodobnem pouku. 

Ker razvoj medijev v vsakdanjem življenju pomembno vpliva na pouk, se spreminja tudi 

učiteljeva in učenčeva vloga. Rezultati raziskav kažejo, da populacija šolskih otrok in mladine 

preveč časa porabi za spremljanje televizije, upada pa količina časa namenjenega gibalnim 

dejavnostim, ki so temelj zdravega razvoja otrok. Ker je torej televizija eden najbolj razširjenih 

medijev, ki so mu otroci izpostavljeni in marsikomu predstavlja pomemben del življenja, sem 

želel v magistrskem delu raziskati vključenost televizije v pouk. Učitelji namreč pogosto 

uporabijo oddaje ali dele oddaj in prispevke za učne namene v razredu, da skozi poučevanje s 
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televizijo razširijo in okrepijo kurikulum. Želel sem ugotoviti količino in smotrnost uporabe 

tega medija znotraj dopoldanskega vzgojno-izobraževalnega dela.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Človek in mediji 

Razvoj informacijskih tehnologij je vplival na nastanek številnih novih medijev, ki so postali 

del našega in obenem tudi šolskega življenja. Beseda medij je latinskega izvora in v osnovi 

pomeni dvoje (Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003):  

1. medius  pomeni med drugimi srednji, biti v sredini, nekaj vmesnega, vmes, 

posredovati;  

2. medium  pomeni sredstvo, sredina, a tudi javnosti skupni blagor, skupno dobro.  

Medij lahko opredelimo kot stvar, instrument simbolične izrazne oblike, ki posreduje in/ali 

prenaša informacije med človekom in ostalim svetom.  

Medije lahko glede na način posredovanja informacij med človekom in svetom razdelimo na 

osebne (personalne medije) in neosebne (nepersonalne medije), ki jih Blažič (1998) naprej deli 

na netehnične in tehnične medije. Osebni (personalni) mediji so vezani neposredno na osebo (v 

starih kulturah je vrač predstavljal medij med navadnim človekom in svetom božanstev), njeni 

sestavni del pa so lahko: usta, roke, telo. Neosebne medije nam predstavljajo ostala živa bitja, 

naravni objekti, simbolne izrazne oblike idr. (Repolusk, 2009).  

Pojem medij lahko z didaktičnega vidika opredelimo na več načinov. Dohmen (1999, v  

Repolusk, 2009) pravi, da medij z didaktičnega vidika predstavlja nosilca/posredovalca 

informacij v didaktičnih funkcijskih sklopih. Nosilci in/ali posredovalci informacij v teh 

sklopih so lahko osebe (učitelji, mentorji), predmeti oz. tehnični proizvodi. Zaradi tega je treba 

razločevati med tehničnimi in netehničnimi mediji.  

Pojem medij se v družbenem, poklicnem in zasebnem življenju pojavlja vse pogosteje, zato 

današnjemu času pravimo tudi medijski čas. Pojem lahko različno interpretiramo, saj se v 

literaturi pojavlja v kombinaciji z najrazličnejšimi pridevniki. Najpogosteje uporabljena 

besedna zveza je množični mediji. Slednji imajo v naši družbi pomembno vlogo, saj omogočajo 

javno komuniciranje, ki je namenjeno razmeroma velikemu občinstvu.  

Definicije pojma medij so vezane na najširša družbena dogajanja, ki vključujejo možnosti 

vpliva na ljudi, zelo težko pa najdemo povezavo s konkretnim vzgojno-izobraževalnim 

procesom. Pri transferju pojma medij na področje vzgoje in izobraževanja je slednjega potrebno 

opredeliti z lastnostmi, ki so specifične za komunikacijo v vzgojno-izobraževalnem procesu.  

Učni medij se od ostalih medijev razlikuje predvsem po splošni funkcijski značilnosti iz dveh 

elementov. Prvi element predstavlja komunikacija, torej nositi in posredovati določeno 

informacijo. Drugi element je področje delovanja. V primeru učnega medija gre za delovanje v 

učno-vzgojnem procesu. Skratka, o učnem mediju lahko govorimo takrat, ko le-ta opravlja 

načrtovano didaktično funkcijo, oz. določeno nalogo. Na primer: prazna zgoščenka in 

predvajalnik še ne predstavljata didaktičnega medija. Šele zgoščenka z določeno 

vsebino/informacijo in predvajalnik kot reprodukcijska naprava, ki to vsebino/informacijo 
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posreduje v nekem integralnem didaktičnem funkcijskem sklopu, postaneta medij v 

didaktičnem smislu (Blažič, 1998). Ob tem Blažič (prav tam) navaja, da tako lahko iz splošnega 

pojma medij izpeljemo specialni pojem tehnični medij, ki velja le za tiste medije, ki so jih 

posebej razvili in uporabili za pouk.  

Razvoj in s tem uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT), ki je 

doživela svoj razcvet v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja, zagotovo s seboj ni prinesla tako 

revolucionarnih sprememb, da se jim družba v določenem času ne bi mogla prilagoditi. Ključno 

je torej učenje posameznika. 

Strinjam se z Rebolj (2008), da je danes treba delati drugače, kajti po starem zagotovo več ne 

gre. Tudi poučevati je v današnjem svetu treba drugače, ne samo zaradi vedno večjega uvajanja 

IKT v šole, ampak zaradi globalnih družbenih sprememb, ki smo jim priča tako rekoč vsak dan 

in jih prinaša s seboj današnja ekonomija.  

Šolstvo se je moralo informatizirati in ta proces poteka še dandanes. Obenem pa prav to 

narekuje tudi današnja družba, ki jo opredeljujemo kot družbo znanja, kot informacijsko 

družbo, za katero je značilno, da se  problemi zastoja v razvoju industrijske proizvodnje rešujejo 

z uvajanjem robotov, z množičnim uvajanjem računalnikov kot tudi s silovitim razvojem 

znanosti in izobraževanja (Gerlič, 2000).  

Ena glavnih značilnosti informacijske družbe, ki iz leta v leto dobiva večji pomen tudi v šoli, 

je primerna in učinkovita uporaba IKT. Brez uporabe IKT in s tem tudi medijev si sodobnega 

načina pouka, ki učencem omogoča razvijanje kompetenc za življenje v t. i. dobi znanja ter 

pridobivanje kakovostnega znanja, ni mogoče predstavljati. Informatizacija šolstva v Sloveniji 

se je začela relativno zgodaj, že leta 1972. Danes so že vse osnovne šole opremljene z 

računalniki in povezane z internetom (Brečko in Vehovar, 2008). Pomemben napredek k 

razvoju IKT pismenosti je uvedba računalništva kot izbirnega predmeta v devetletno osnovno 

šolo. V ospredju je aktivna vloga učencev in njihov razvoj v povezavi z drugimi predmeti in 

vsakdanjim življenjem, kjer potrebujejo temeljna znanja računalniško-informacijske 

pismenosti (Krapež, Rajkovič, Batagel in Wechterbach, 2001). 

Kakšne naj bodo torej šole v 21. stoletju, v času informacijske družbe in vedno večje uporabe 

IKT in medijev na vseh področjih človekovega delovanja? Zagotovo takšne, da bodo 

izobraževale in vzgajale v koraku s časom ter da bodo cenile, spoštovale in upoštevale 

slehernega učenca in učitelja. Do sedaj še ni proučeno celotno področje zgodovine medijev, 

precej dobro pa so obdelani nekateri deli tega področja, npr. zgodovina fotografije in filma. Na 

podlagi razvoja in prevlade posameznih medijev v preteklosti se po Blažiču idr. (2003) njihov 

razvoj razdeli na štiri obdobja:  

 obdobje personalnih medijev (od 40 000 pr. n. št. do leta 1500),  

 obdobje tiskanih medijev (od leta 1500 do leta 1900), 

 obdobje elektronskih medijev (od leta 1900 do leta 2000), 

 obdobje digitalnih medijev (od leta 2000 naprej). 
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V najzgodnejši zgodovini človeka so v ospredju personalni mediji, ko žrtvene rituale kot prve 

zabavne medije kmalu spremljajo še prvi pisni mediji kot sta zid in glinaste črepinje vse do 

razcveta pisnih medijev – pisanje na papir, ko se skozi pisanje pisem oblikuje publicistični 

medij. Z združitvijo funkcij predhodnih medijev, kot so pevec, pridigar in popisani list, je nastal 

popolnoma nov medij – časopis. Gutenbergova iznajdba tiska je precej vplivala na razvoj 

tiskanih medijev, še posebej na koledar in pismo. Od osemnajstega stoletja dalje se je prevlada 

tiskanih medijev utrdila. Oblikoval se je literarni sistem, v katerem so prevladovali predvsem 

knjiga, revija in časopis. Na področju elektronskih medijev v 20. stoletju pride do razcveta 

najprej avditivnih medijev (telefon, radio, gramofonska plošča) in (avdio)vizualni mediji 

(fotografija, televizija, film), nato pa še preko posameznih optičnih medijev še 

multifunkcionalni digitalni mediji (računalnik, internet). Najprej sta imela pomembno vlogo 

predvsem gramofonska plošča in magnetofonski trak, na prvem mestu je pa ostajala slika, ki je 

vse nevizualne medije potisnila v ozadje. Pri tem vodi neposredna črta od fotografije prek filma 

do televizije, ki se je seveda najprej popularizirala v Ameriki. V Evropi je bil prvi televizijski 

program s sliko in zvokom predstavljen v Berlinu leta 1935. V naslednjem desetletju se je 

televizija v Ameriki in Evropi razvila v prevladujoči medij (prav tam). Knjiga danes z vse 

manjšim številom izvodov postaja vse dražja in dobiva funkcijo elitnega medija. Video-

izmenjevalniki nadomeščajo plakate, časopise pa osebni elektronski on-line časopisi.  

2.2 Otrok in televizija 

Otroci pridejo v stik s televizijo najprej v družini. Kaj in kako se bodo ob njej učili od staršev, 

je zelo odvisno od navad gledanja televizije in komunikacije v družini. Starši in sorojenci niso 

pomembni samo pri izbiri in vrednotenju oddaj, pač pa pomembno vplivajo tudi na otrokovo 

naklonjenost določenim programom prek neposrednega vrednotenja programov: kateri so 

najljubši žanri staršev, kakšen odnos imajo ti do določenih oddaj, kako ocenjujejo voditelje, 

glavne like oddaj ipd. (Sander, 2001).  

Tako kot starejši gledalci tudi otroci radi izbirajo, kateri program in oddajo bodo gledali. Na 

izbiro vplivajo predvsem osebnostne lastnosti in trenutno počutje. Vsak medij želi biti svojim 

uporabnikom všečen in želi zadovoljiti njihove potrebe, za kar je bil tudi ustvarjen – zabava, 

informiranost, sprostitev itd. Potrebe spodbujajo ljudi, da iščejo točno določen program. 

Motivacija televizijskega gledalca je torej zadovoljevanje potreb v tistem trenutku. Ni nujno, 

da gledanost spodbudijo močne psihološke potrebe, večinoma pa obstaja razlog, zakaj nekdo 

gleda televizijo. Razlog je lahko preprosto tudi to, da mine čas (Žnidarčič, 2011).  

Že za mladega gledalca je zato pomembno, da televizijski program razume – tega pa se morajo 

priučiti. Prvo učenje se prične v družini. Na začetku bi morali starši spremljati televizijske 

vsebine skupaj z otrokom (Charlton, 2004, v Peštaj, 2010) in selekcionirati vsebine; izbrati tiste, 

ki jih bo otrok lahko razumel, in preskočiti tiste, ki jih ne bi mogel sprejeti. Ob tem tudi velja, 

da je otrok z bolj kompetentno osebo ob sebi sposoben delovati na višji ravni kot brez nje in da 

se bo s pomočjo drugih lažje naučil vsebine kritično ovrednotiti (prav tam). S tem, ko se učijo 

o različnih tipih oddaj, razvijajo sposobnost ločevanja med karakterji in oddajami, postajajo 

bolj selektivni v načinu odzivanja na vizualne in zvočne efekte ter druge fizične stimulanse, ki 
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jih določen program proizvaja (Beentje, Koning in Huysmans, 2001). Ti fizični stimulansi 

zahtevajo razlago. Sčasoma se otrok ne odziva več le nanje, temveč na njihov pomen. 

Razumevanje zgodbe se seveda razvija z otrokovim odraščanjem, vendar starost ni edini 

pomemben dejavnik. Pomembni sta tudi oblika in vsebina programa, ki ga gledajo, in kako le-

ta vpliva na dojemanje in rast razumevanja (Gunter in McAller, 1990).  

Mladi najpogosteje med razlogi za gledanje televizije navajajo (Giles in Maltby, 2004) gledanje 

televizije iz navade in kot časovno mašilo, navajajo pa tudi da se ob njej tudi učijo. Giles in 

Maltby (prav tam) ugotavljata, da se mladi učijo tudi iz filmov in nadaljevank, dram ter ob 

spremljanju zabavnega programa. Televizija, po njunih ugotovitvah, ne poučuje samo skozi 

informativni program. Zato ni čudno, da je z razvojem medijev in vedno večjo prisotnostjo 

elektronskih medijev v vzgojno-izobraževalnem procesu prišlo tudi do uporabe televizije v 

razredu. Tukaj pa nastopi tudi pomen učitelja in njegove strokovne usposobljenosti in 

kritičnosti za uporabo avdiovizualnega materiala pri pouku. V ta namen je nastalo poglavje 

Televizija v učnem procesu.   

2.2.1 Gledanost televizije med otroki in mladostniki 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v eni svojih mednarodnih raziskav ugotavlja, da se 

je od leta 2002 do leta 2006 število otrok, ki med tednom ne gledajo televizije, povečalo, večje 

pa je tudi število otrok, ki pred televizijo preživijo več kot 6 ur na dan. Nekaj manj kot polovica 

otrok gleda televizijo dve do tri ure na dan, med tednom in ob koncih tedna. Podatki nakazujejo, 

da televizijo raje gledajo dečki kot deklice (Jeriček, 2009).  

Zgovorni so podatki medijskih raziskovalcev nemške nacionalne televizije, ki v svojem 

poročilu Uporaba televizije in medijev (Blödorn, Gerhards in Klingler, 2000), navajajo izsledke 

desetletne raziskave v kateri ugotavljajo navade gledanja televizije nemškega prebivalstva.  

Tabela 1: Gledanost TV v Nemčiji glede na starost v obdobju od  2002 do 2012 [min/dan] 

 3–13 let 14–29 let 30–49 let 50–64 let > 65 let 

2002 97 137 200 245 286 

2003 94 143 204 246 279 

2004 93 142 209 260 290 

2005 91 141 209 267 287 

2006 90 140 209 271 285 

2007 87 133 205 263 285 

2008 86 136 203 257 288 

2009 88 136 210 265 292 

2010 93 142 224 274 306 

2011 93 141 223 280 306 

2012 90 137 219 277 305 

 (Vir: prav tam, 2000) 

Kot je razvidno iz podatkov, se količina gledanja televizije znotraj posamezne starostne skupine 

z leti ne spreminja, raste le sorazmerno s starostjo prebivalcev: po zadnjih dostopnih podatkih 
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(leta 2012) mlajši od treh let gledajo televizijo v povprečju 222 min (3 ure 42 minut) na dan, 

več časa kot oni pred televizijskimi sprejemniki preživijo le gledalci, starejši od 50 let. 

Podobno raziskavo je v nemškem prostoru izvedla tudi Heike vom Orde (2015). Vanjo je bilo 

vključenih 1888 Nemcev različnih starostnih skupin, med katerimi so razlikovali njihovo 

interakcijo z različnimi mediji. 

Tabela 2: Gledanost televizije v Nemčiji glede na starost [ure/ teden] 

 1980 2000 2005 2010 2015 

do 14 let 5,46 8,22 10,0 9,43 9,26 

14–29 let 5,5 8,23 9,55 9,23 9,21 

          (Vir: prav tam, 2015) 

Iz podatkov obeh raziskav lahko zaključimo, da čas gledanja televizije med Nemci z leti upada. 

Ugotovitve so kljub temu zaskbljujoče ob rezultatih spodnje raziskave Heike Vom Orde (2015). 

Tabela 3: Uporaba medijev pri mladih (3–13 let) v prostem času [min/dan] 

 

mobilni 

telefon 

računalnik, 

internet 

hrana, 

pijača 

učenje, 

domača 

naloga 

čiščenje branje 
ročne 

spretnosti 

poslušanje 

glasbe 

Skupaj 

f f  % 

dekleta 59 21 26 25 19 13 8 4 858 100,0 

fantje 59 38 22 12 13 4 3 3 858 100,0 

(VirVom Orde, 2015) 

Iz tabele je razvidno, da mladi v primerjavi z drugimi dnevnimi aktivnostmi največji delež 

prostega časa porabijo ob medijih. Na prvem mestu je med fanti in dekleti uporaba mobilnih 

telefonov, ki ga uporabljajo uro na dan (59 min/dan). V prostem času uporabljajo dekleta 

računalnik in internet nekaj manj časa (26 min/dan)kot za hranjenje (21 min/dan), najmanj časa 

porabijo za poslušanje glasbe (4 min/dan). Fantje več kot pol ure prostega časa (38 min/dan) 

svoj prosti čas preživijo poleg mobilnega telefona še računalnik in internet ter za obroke hrane 

(22 min/dan), najmanj časa pa berejo (4 min/dan) ali pa se ukvarjajo z ročnimi spretnostmi (3 

min/dan), prav toliko časa se tudi sproščajo ob glasbi.  

Na to, da televiziji namenijo več časa kot kateri koli drugi dejavnosti opozarjajo tudi drugi 

strokovnjaki (Livingstone, 2002, Erjavec, 2013).  

Štiri leta po prvi zaskrbljujoči objavi rezultatov je raziskovalka Vom Orde (2015) opozorila 

pasti televizije kljub upadu gledanja klasičnega televizijskega sprejemnika, saj mladi v času 

razcveta zabavne elektronike kljub temu preživijo več časa ob televiziji, le da na drugih 

elektronskih napravah.  
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Tabela 4: Način gledanja televizije 

 
14–29 let vsi 

f  % f  % 

ogled TV-programa prek interneta 17 4 

ogled TV-programa z zamikom 1 1 

ogled TV-programa na klasičnem TV-

sprejemniku 
82 95 

Skupaj 100, 0 100,0 

(Vir: Vom Orde, 2015) 

Po podatkih raziskave Current surveys and research on  media use among young people in 

Germany (Vom Orde, 2015) lahko ugotovimo, da večina mladih (82 %) gleda televizijski 

program na klasičnem TV sprejemniku, 17 % pa že tudi na sodoben način preko internetnega 

omrežja s pomočjo tablic, pametnih telefonov in računalnikov. Po tej raziskavi lahko sklepamo, 

da s starostjo pada delež tistih, ki si ogleda TV program na alternativne načine kot so preko 

pametnih telefonov (smartphone) ali tabličnih računalnikov. 7 

Tabela 5: Količina in vsebina gledanja TV v Nemčiji po starostnih skupinah [min/dan] 

Gledanost TV 
< 3 let 3–13 let 14–29 let 30–49 let 50–64 let > 65 let 

222 90 137 219 277 305 

   informativne oddaje 31 22 23 27 32 38 

   športne oddaje 6 7 5 6 7 8 

   zabavne oddaje 18 22 20 18 17 18 

   znanstvena fantastika, 

   risanke ... 
34 34 37 35 34 29 

   reklame 8 10 12 10 7 5 

   ostalo 3 5 3 4 3 2 

   Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

    (Vir: Vom Orde, 2015) 

Iz tabele lahko razberemo, da predšolski in mlajši šolski otroci tretjino časa (34 %), ki ga 

preživijo pred televizijo, gledajo risanke, risane serije in oddaje z izmišljenimi junaki ter 

zabavne in informativne oddaje (22 %). Starejši šolski otroci skupaj s starejšimi mladostniki pa 

več kot tretjino (37 %) časa porabijo čas za ogled znanstvenofantastičnih filmov in oddaj, 

risanih serij ipd., 22 % časa spremljajo informativne oddaje, 20 % časa pa vsebine, ki sproščajo 

in zabavajo.  

Z otrokovim razvojem se spreminja tudi količina in vsebina ogledanih televizijskih vsebin 

(Huston, Bickham, Lee in Wright, 1998). Na to vplivajo otrokove spoznavne sposobnosti, 

dejavniki iz njegovega vsakdanjega življenja in osebne želje, pa tudi individualne značilnosti 

ter sociokulturni okvir.  

Po raziskavi o medijskih navadah slovenskih osnovnošolcev, ki jo je jeseni 1998 izvedla Zveza 

prijateljev mladine, naši fantje in dekleta najraje gledajo nadaljevanke (37,5 %), glasbene 

oddaje (21,2 %), športne oddaje (20,8 %), ljubezenske (20,3 %) in pustolovske filme (20,0 %) 

(Erjavec in Volčič, 1999, str. 127).  
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Ullrich (2013, v Vom Orde, 2015) je v eni zadnjih raziskav vpliva televizije na najstnike, stare 

od 13 do 16 let, ugotovil, da 67 % učenk v največji meri uživa v nadaljevankah, t. i. soap operah, 

43 % jih izbere oddajo, v kateri izbirajo talente (Talent Show ipd.), pri četrtini so najbolj 

priljubljene komične serije, 15 % pa jih navaja, da uživajo tudi ob gledanju resničnostnih šovov. 

Med dečki so najbolj priljubljene risane serije (43 %) in komične serije (41 %), npr. The 

Simpsons, Two and a half men, The Big Bang Theory ipd. Tretjina mladostnikov najraje gleda 

trilerje, le 16 % pa jih prisega na oddaje s športno in avtomobilistično vsebino. 

Da bi to bolje razumeli, dodajam prispevek razvojnih psihologov, ki proučujejo otroke in 

mladostnike kot potencialne potrošnike (torej tudi konzumente) televizije. 

2.2.2 Razvojne značilnosti šolskih otrok v obdobju srednjega otroštva 

Televizija je, pa če si to želimo ali ne, eden ključnih dejavnikov razvoja današnjih otrok. Njen 

vpliv na družino je odvisen od mnogih dejavnikov, družinske gledalne navade pa se spontano 

prenašajo na otroke (Sander, 2001). 

Izsledki vse številčnejših raziskav kažejo, da otroci zelo zgodaj vstopajo v svet medijev. 

Zanimanje dojenčkov za televizijo se začne v četrtem ali petem mesecu starosti, malčki pa so 

tako rekoč že redni televizijski gledalci (Kaiser Family Foundation, 2003, 2006, v Wartella, 

Richert in  Robb, 2010). Izsledki prve podobne raziskave pri nas (Peštaj, 2010) so pokazali, da 

dojenčki začnejo gledati televizijo že pred prvim letom starosti, največji skok pri gledanju pa 

se zgodi med prvim in drugim letom. 

Ena od vlog televizije dandanes je torej tudi vloga nadomestne varuške, do česar moramo biti 

posebej kritični. Čeprav ne more opravljati vseh njenih vlog, televizija učinkovito zamoti 

otroke. Potencial televizije kot varuške so ugotovili že v petdesetih letih preteklega stoletja 

(Livingstone, 2002). Ameriška nacionalna raziskava (Rideout in Hamel v Masur in Flynn, 

2008) je pokazala, da 61 % staršev otrok, starih od 6 do 23 mesecev, poroča, da njihovi otroci 

aktivno preživijo pred televizijo v povprečju 1,33 ure na dan. Tudi kadar dojenčki in malčki ne 

gledajo televizije aktivno, je televizijski sprejemnik velikokrat prižgan, gledajo ga drugi člani 

gospodinjstva. Prižgan televizor v prvih letih življenja lahko vpliva na razvoj pozornosti, 

govorni razvoj in socializacijo. Televizor ne moti le otroka pri igri, ampak vpliva na pozornost 

staršev, ki zaradi motenj otroku namenijo 21 % manj pozornosti (Kirkorian idr., v Masur in 

Flynn, 2008, str. 77).  

Poročila staršev nakazujejo, da se konsistentno gledanje televizije začne med drugim in tretjim 

letom starosti. Po raziskavi Schramma idr. (v Gunter in McAller, 1990, str. 4) je povprečna 

starost 2,8 leta in tudi druge raziskave potrjujejo, da se po drugem letu starosti pozornost 

televiziji znatno povečuje. V eksperimentalno zasnovanih raziskavah so prišli do zaključka, da 

se frekvenca pogledov, usmerjenih v televizijski zaslon, najbolj poveča pri starosti 2,5 leta. 

Večina mater v tistem obdobju je v raziskavi potrdila, da je otroke veliko laže zaposliti s 

televizijo v gospodinjstvu, saj pritegne njihovo pozornost, postanejo pasivni, ne potrebujejo 

stalnega nadzora in se lepše vedejo. Seveda se nam tu odpira vprašanje kakovosti vzgoje. Tako 
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otroci kot mladostniki se pogovarjajo o oddajah, ki so jih gledali na televiziji. Kdor ni gledal 

določene oddaje, je lahko iz pogovora in tovrstnega druženja izključen. Pogovor vrstnikov je 

lahko tudi povod za ogled določene oddaje. 

Do četrtega leta jo gledajo skoraj vsi otroci. Večina otrok jo gleda vsak dan, največ do ene ure. 

Na tem mestu je treba definirati pojme otrok in mladostnik ter spoznati razvojne stopnje razvoja 

učenja.  

Strokovna literatura navaja torej številne raziskave, ki kažejo, da otroci postanejo redni gledalci 

televizije prezgodaj. Strokovnjaki si tudi niso povsem enotni, kako ta medijska potrošnja vpliva 

na otroke. Nekateri (npr. Sanders, 1995, Buckingham, 2000, Roberts idr., 2005) jo ocenjujejo 

kot negativno, domnevno izkorišča ranljivost otrok, si podreja njihovo individualnost in uničuje 

otroško nedolžnost. Kilbourne (1999, v Creedon in Cramer, 2007), Mastro in Greenberg (2000), 

Yokota in Thompson (2000) ter številni drugi strokovnjaki trdijo, da večina televizijskih vsebin 

predstavlja stereotipne podobe, nerealne predstave o vedenju ter spodbuja asocialnost, zato so 

jo označili kot slab socializator otrok.  

Ta dejstva narekujejo vzgojo in ozaveščanje mladih staršev o vseh negativnih vplivih televizije 

v najzgodnejšem obdobju otroštva.  

Pojma mladostnik, predvsem pa otrok, sta različno definirana. Različna znanstvena literatura 

prišteva v obravnavano ciljno skupino otroke od šestega, nekateri od sedmega ali osmega leta 

starosti, razpon pa sega do starosti od 15 do 20 let.  

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah pojem otrok v prvem členu definira kot 

človeško bitje, mlajše od 18 let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se 

polnoletnost doseže prej. Mednarodna gospodarska zbornica pod enakim pojmom obravnava 

človeka do 14. leta starosti.  

»Ravno v otroštvu so spremembe najhitrejše in najočitnejše, z močnim in dolgoročnim 

vplivom, v celotnem razvoju osebnosti pa imajo pomembno vlogo vplivi družbenega okolja in 

kulture, v kateri je otrok rojen in v kateri bo živel, vzgoja in dednost« (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001, str. 9). Vendar tudi psihologi pojma otrok ne uporabljajo povsem enotno, vzrok 

pa je predvsem to, da starost ni le biološka, temveč tudi družbena kategorija. V različnih 

kulturah in v različnih zgodovinskih obdobjih otroci različno hitro dozorevajo, zato je potrebna 

tudi umestitev v družbeni kontekst in med odnose, ki jih obkrožajo (Buckingham, 1996, v 

Erjavec in Volčič, 1999, str. 15). 

Iz raziskav s področja razvojne psihologije vemo, da mlajši otroci informacije procesirajo 

drugače kot starejši otroci, mladostniki in odrasli. Ker nam bo to v naslednjih poglavjih 

pomagalo razumeti, kako otrok v različnih starostnih obdobjih pojmuje in razume televizijske 

vsebine, je vsekakor pomembno, da razumemo, kako se razvija. Večina literature, predvsem s 

področja oglaševanja, navaja Jean Piagetovo spoznavno (kognitivno) teorijo, ki je ena 

najpogosteje navajanih teorij, ki razlagajo razvoj mišljenja (Marjanovič Umek in Zupančič, 
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2001, str. 43). Piaget navaja štiri stopnje razvoja otroka, ki so sicer tudi starostno omejene, 

vendar zaradi individualnih razlik otrok zgolj približno:  

 Zaznavno-gibalna stopnja traja do približno drugega leta starosti, razumevanje sveta 

poteka prek gibalnih in zaznavnih dejavnosti. Otroci na tej stopnji zaznavajo svet prek 

barv in oblik, njihovo razumevanje sveta je popolnoma podrejeno čutilom. 

 Na predoperativni stopnji, ki se konča v šestem ali sedmem letu starosti, otroci začnejo 

uporabljati simbole (geste, besede, igro, risanje, odloženo posnemanje), razmišljajo 

enodimenzijsko (njihova presoja je še vedno odvisna od tega, kar vidijo, kar je Piaget 

ponazoril s preprostim preizkusom: vsebino nižjega in širšega kozarca je prelil v višji 

in ožji kozarec – otroci na predoperativni stopnji verjamejo, da je tekočine v višjem 

kozarcu več (Solomon, Bamossy, Askegaard in Hoog, 2006, str. 418) in egocentrično 

(ne razumejo mišljenja in občutkov drugih).  

 Konkretno operativna stopnja traja do enajstega ali dvanajstega leta.  V tem obdobju 

otrok razvije logične strukture, ki mu omogočajo konverzacijo ter razumevanje pojmov 

časa in prostora. 

 Na formalno operativni stopnji mladostniki razvijejo abstraktno in hipotetično 

mišljenje, torej se že približajo odraslim in njihovemu načinu razmišljanja (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2001, str. 43). 

Otrokovo mišljenje je torej odvisno od njegove starosti in si sledi v enakem zaporedju. Toda 

številni strokovnjaki s področja razvojne psihologije ne verjamejo več v takšen, pravzaprav 

biološko determiniran koncept.  

Drugi koncept, ki se je precej uveljavil, poudarja učenje kulturnih vzorcev okolja, v katerem 

otrok odrašča. To teorijo je uvedel ruski psiholog Lev Vigotski. Družbeno okolje je tisto, skozi 

katero se učimo jezika, simbolov, predvsem pa so za razvoj otrokovega mišljenja pomembni 

odrasli – predvsem starši, pa tudi drugi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Oba pristopa se uporabljata v literaturi, ki obravnava otroke kot porabnike? gledalce, vendarle 

prevladuje Piagetova teorija (Young, 2004). Tomori M. (2000, str. 244) kot dejavnike, ki 

najbolj vplivajo na občutljivost in s tem na doživljanje in vedenje otrok, navaja: stopnjo 

otrokove sorazmerne zrelosti (ta je običajno toliko nižja, kolikor manj razvojnih spodbud je 

otrok deležen s strani odraslih, predvsem v družini), raven njegove sposobnosti razumevanja in 

zmožnost samostojne opredelitve ter otrokove izkušnje. 

Za otroka so v srednjem otroštvu vsekakor pomembni starši oz. družina, a se sčasoma 

pomembnost le-teh manjša. Musek in Pečjak (2001) pravita, da družinski odnosi in vzgoja 

bistveno vplivajo na oblikovanje posameznikove osebnosti in njegovega vedenja. Družinski 

odnosi vplivajo npr. na to, kako otrok sprejema šolo, učitelje, kako se vede, torej v kakšno osebo 

se bo razvil. Marsikaj od tega se lahko nauči iz televizijskih vsebin, zato je še kako pomembno, 

da starši nadzorujejo gledanje televizije. Starši vplivajo tudi na otrokov čustveni razvoj. Otroci, 

katerih starši kažejo neodobravanje negativnih čustev ali jih zanje celo kaznujejo, se naučijo 
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takšna čustva skrivati, zato lahko postanejo situacije, ki ta čustva znova prebudijo, vir tesnobe 

(Papalia, Wendkos  Olds in Duskin Feldman, 2003).  

V obdobju srednjega otroštva se vpliv staršev na otroka nekoliko zmanjša. Čeprav je družina 

še vedno pomembna, v ospredje stopijo vrstniki (Harris, 2007).  

Sicer pa si je večina znanstvenikov enotna, da je v tem obdobju prijateljstvo med šolarji 

pomembno in prihaja v ospredje; postane globlje in stabilnejše kot pri predšolskih otrocih. 

Otroci se družijo v šoli in na poti iz nje, v popoldanskem času, pri interesnih dejavnostih. 

Prijatelje si izbirajo na podlagi podobnih interesov, starosti, skupnih ciljev itd. Z njimi se učijo 

komunikacije in sodelovanja, spoznavajo sebe in druge (Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003). Prijatelji in vrstniki začnejo torej v tem času dobivati pomembno vlogo in prav 

je, da starši otroku druženje dopuščajo in ne skrajno omejujejo, saj ima slednje lahko kasneje 

posledice. Pogovori, predvsem pri starejših otrocih (5. razred), nanesejo tudi na stvari, na katere 

naletijo v medijih.  

Področje otroškega razvoja, na katerega ima lahko televizija velik vpliv, je razvoj spolnih vlog 

in s tem povezanih spolnih stereotipov (Peštaj, 2010). Televizija namreč pogosto teži k zelo 

izrazitemu stereotipnemu prikazovanju likov, kar posredno vpliva na oblikovanje spolnih 

stereotipov že zelo zgodaj v razvoju otrok (Oppliger, 2007). Stereotipne spolne vloge lahko 

otroci opazujejo v celotni televizijski ponudbi, ne samo v njim namenjenih programih, najbolj 

toge stereotipe pa predstavljajo reklame (Signorella idr., 1993, v Powlishta idr., 2001). 

Spolna vloga je vzorec vedenja in stališč, ki je ustrezen za deklice ali dečke v določenem okolju 

oz. kulturi, v kateri živijo. Že malčki in otroci v zgodnjem otroštvu pogosto posnemajo odrasle 

in vrstnike v njihovih spolnih vlogah. Tudi vedenje odraslih na različnih področjih socializacije 

je močno obarvano s spolnimi stereotipi (Marjanovič Umek in Zupančič , 2001, str. 495–504). 

Več raziskav se je v preteklosti ukvarjalo z ugotavljanjem razlik med spoloma na različnih 

področjih razvoja, vendar pa spola kot dejavnika, ki vpliva na razlike, ni moč enostavno izločiti 

izmed vrste drugih družbenih dejavnikov, ki posamezno ali v povezavi vplivajo na razvoj razlik 

med spoloma (Crawford, 2001 in Le France, 2001, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 

504).  

Evropska raziskava otroških navad uporabe medijev (Roe, 2000) je pokazala, da je spol eden 

ključnih razlikovalnih dejavnikov v uporabi medijev. V poznem otroštvu in zgodnji adolescenci 

so razlike med spoloma zelo velike (in se z leti še povečujejo), tako z vidika količine kot tudi 

preferiranih vsebin. Izsledki se ujemajo z dognanji drugih raziskav (Powlistha, Sen, Serbnin, 

Povlin-Dubois in Eichstedt, 2001; Ruble in Martin, 1998), ki kažejo, da otroci že kot malčki 

oblikujejo močne stereotipe, zavejo se tipičnih deških in dekliških dejavnosti ter ločijo osebke 

po spolu glede na dejavnost, zunanjo podobo, oblačila, kasneje tudi poklice in še kasneje 

osebnostne lastnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 

V večini evropskih držav imajo dečki pogosteje televizijski sprejemnik v svoji sobi in gledanju 

televizije namenijo več časa kot deklice (Wright idr., 2001). Razlike so tudi v vsebinah, ki jo 
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preferirajo, v veliki meri pa te sovpadajo s spolnimi stereotipi. Dečki so tako bolj dovzetni za 

akcijske, športne in znanstvene vsebine, deklice pa za glasbene in pogovorne programe ter 

televizijske nadaljevanke, komedije pa so priljubljene tako pri deklicah kot dečkih (Roe, 2000; 

Comstock in Paik, 1991). Razlog za to je tudi psihološke narave. Dečki med 6. in 11. letom 

težko sprejmejo ženski glavni lik, zato zavračajo tovrstne televizijske vsebine. V tem obdobju 

namreč želijo prekiniti identifikacijo z materjo in zatreti lastnosti, ki spominjajo nanjo (na 

primer skrb, odvisnost, zaupanje), identificirajo pa se z očetom (moškim likom). Vsekakor tudi 

vpliva vrstnikov ne gre zanemariti (Carter, 1991b). Deklice in dečki torej osvojijo različne 

medijske svetove, s čimer se nadaljujejo spolno stereotipni vzorci uporabe medijev. Veliko 

medijskih vsebin je že ustvarjenih za določeni spol, posledica tega pa je še večja podvrženost 

spolnim stereotipom (Roe, 2000).  

Ločevanje po spolu se torej začne že v obdobju malčka, predvsem zato, ker si otroci iščejo 

partnerja s podobnim načinom igre, ki je običajno spolno specifična (Katz, 1996). Tudi like, ki 

so podobni dečkom in deklicam, ki jih poznajo, so določali predvsem po spolu. Temu se 

pridružujejo tudi ostali raziskovalci (Reep in Dambrot, 1989, Katz in Walsh, 1991, Oppliger, 

2007, v Peštaj, 2010), ki opozarjajo, da stereotipno prikazovanje spolnih vlog na televiziji 

sooblikuje otrokov odnos do ženske oz. moške spolne vloge. Predlagajo, da se moč 

televizijskega medija izrabi v obrnjeni smeri: načrtno kršeni stereotipi ali celo stereotipi, 

zamenjani s svojim nasprotjem, ter spolno nedoločeni liki bodo spodbujali otroke k lastni 

presoji spola. To pa je eden učinkovitih načinov preseganja spodbujanja razvoja spolnih 

stereotipov pri otrocih. Nekateri ustvarjalci s tem zavedanjem že oblikujejo nove programe za 

otroke, v katerih upoštevajo priporočila strokovnjakov. 

Ne glede na različne oblike, ki so dandanes izpodrinile tradicionalno formo družine, njena 

osnovna funkcija ostaja enaka: skrbeti za fizične in psihološke potrebe svojih članov, predvsem 

otrok. Starši dosegajo to na več načinov: ustvarjajo okolje, v katerem lahko otrok organizira 

svoje vsakdanje življenje, svoje navade, ki spodbuja razvoj in učenje in omogoča druženje z 

vrstniki. Kako starši in družinsko okolje vplivajo na razvoj otroka, lahko preučujemo z različnih 

vidikov. Raziskave vpliva televizije se v veliki meri osredotočajo na vprašanje, kako televizije 

vpliva na gledalca, ne pa toliko na to, v kakšnih razmerah je vpliv televizije najverjetnejši 

(Svetovna zdravstvena organizacija, 2004). 

Vloga družine v tem kontekstu je predvsem neformalno izobraževanje ter zaščita pred 

neprimernimi televizijskimi vsebinami. Takšno neformalno izobraževanje lahko poteka na več 

načinov. Starejši gledalci so lahko aktivno udeleženi v otrokovem spremljanju televizije – 

načrtno se pogovarjajo o videnem, sproti razlagajo pomen televizijskih vsebin. A otroci 

velikokrat gledajo televizijo, ko odrasli niso prisotni, zato so pomembna pravila gledanja 

(Klemenčič, 2007, str. 48). Zanimivo je, da so v eni od raziskav, ki sta jo opravila Rossiter in 

Robinson, starši v primerjavi z otroki poročali o manjši gledanosti televizije, bolj striktnih 

pravilih in več medsebojnih interakcijah (Hopkins in Mulllis, 1985). 

V zgodnjih 60. letih je Wilbur Schramm s sodelavci (v Gunter in McAller, 1990, str. 17) navedel 

tri glavne razloge otrok za gledanje televizije. Prvi je bil pozitivno zadovoljstvo zabavati se; 
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televizija namreč otroku omogoča pobeg iz vsakdanjega dolgočasja in umik od težav. Drugi 

razlog je informiranost, npr. kako se obleči, obnašati itd. Tretji razlog pa je socialna korist; 

televizijske vsebine so lahko razlog za druženje in tudi tema pogovorov. Med otroki je bilo 

izvedenih več raziskav.  

Gledalci televiziji ne namenjajo nujno ekskluzivne pozornosti, ampak jo gledajo tudi, medtem 

ko počnejo kaj drugega. Otroci ob gledanju televizije najpogosteje jejo, pijejo, se oblačijo, se 

igrajo ali pretepajo. Vendar pa je pozornost za razumevanje televizijskega programa zelo 

pomembna, pomeni prvo kritično stopnjo v spoznavnih procesih, saj stvari, na katere nismo 

pozorni, praviloma ne zaznamo in si jih tudi ne zapomnimo (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2001). 

Gunter in McAller (1990) svoje ugotovitve povzemata po dveh raziskavah, ki jih predstavljam 

v nadaljevanju. Ena od teh je temeljila na esejih, ki so jih pisali londonski otroci, stari 9, 12 in 

15 let, drugo podobno raziskavo so izvedli v ZDA med otroki in mladostniki. Temeljni razlogi 

gledanja televizije so bili v obeh primerih podobni. Eden največkrat navedenih razlogov za 

gledanje televizije je bil gledanje iz navade ali kot časovno mašilo. Z leti ta razlog ni več tako 

pomemben. Otroci, ki gledajo televizijo iz navade, so manj naklonjeni informativnim 

programom, bolj jih pritegnejo zabavni. Takšni mladi gledalci tudi več govorijo o televiziji. Če 

je motiv za gledanje televizije učenje, ni nujno, da gledalci izberejo le informativne programe. 

Tudi drame in zabavni programi so lahko poučni, predvsem v smislu, da se iz situacij v filmih 

in nadaljevankah lahko naučimo, kako se odzvati na določene situacije v resničnem življenju. 

Naučimo se interakcije z drugimi in reševanja osebnih problemov. Večina gledalcev še ni bila 

v operacijski dvorani ali na zaslišanju ali v zaporu. Kar vedo o teh situacijah, so se večinoma 

naučili ob gledanju televizije. Tako televizija izobražuje ne le na področju političnih, 

ekonomskih in gospodarskih tem, temveč je pomembna tudi na področju socialnega učenja. 

Takšno učenje je lahko le stranski proizvod gledanja televizije. Čeprav gre dozdevno za 

gledanje televizije za sprostitev in zabavo, pa je to lahko za nekatere prevladujoči način učenja. 

Prek televizije se otroci lahko učijo o sebi in o življenju, o tem, kako reagirati v določenih 

življenjskih situacijah in kako se soočati z družinskimi in osebnimi težavami.  

Televizijske oddaje posredujejo informacije o ljudeh, krajih in načinu delovanja družbe, nudijo 

vpogled v različne kulture in rase, različne poklice, način življenja ter sugerirajo, kako narediti 

nekaj, s čimer še nismo bili soočeni, kako se obnašati v določeni situaciji, kakšni so modni 

trendi in kaj je trenutno popularno.  

Ta raziskava je tudi pokazala, da se otroci in mladostniki ob pomanjkanju informacij v realnem 

svetu poslužujejo televizije kot sredstva, ki izpolnjuje njihova socializacijska pričakovanja. 

Televizije kot družbe ne dojemajo le otroci sami, ampak jo na tak način zaznava tudi družina.  

Televizija lahko družino in prijatelje privede skupaj, če jo gledajo skupaj, lahko pa otroku nudi 

navidezne (televizijske) prijatelje, na katere se naveže. Med gledalcem in televizijskim likom 

ter drugimi osebnostmi, ki se na televiziji redno pojavljajo, se razvije poseben odnos. Mladi 

gledalci se lahko na določene like zelo navežejo, se z njimi identificirajo in si želijo postati kot 
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oni. Za otroke, ki nimajo veliko prijateljev, so lahko substituti s katerim se poistovetijo. 

Navezanost na medijske like ali parasocialni odnos je lahko, čeprav enostranski in povsem 

domišljijski, zelo resničen in v marsičem podoben pravim socialnim odnosom (Giles in Maltby, 

2004). 

Televizija ponuja domišljijski svet, v katerega lahko gledalec pobegne pred problemi, ki ga 

tarejo v resničnem svetu. To velja tako za odrasle kot za otroke. Sugestivna moč televizije 

pritegne miselne, čustvene in zaznavne sposobnosti otroka tako močno, da se vživlja v 

dogajanje, kot da se to v resnici godi (Bezenšek, 1996, str. 88). Zato je še toliko bolj pomembno 

nadzorovati čas oz. količino in vsebino gledanja televizije.  

Televizijo gledamo, ker iščemo stimulanse, ki bi nam zagotovili določeno mero vznemirjenja. 

V zgodnejših raziskavah so ugotovili, da otroci televizijo gledajo preprosto zaradi zabave. Ne 

glede na to, ali nas določena oddaja vznemiri ali nasmeji, je njena največja vrednost, da nas 

zabava. Televizija ponuja različne vrste zabave – drame, znanstveno fantastiko, romantične 

filme, situacijske komedije, glasbo, igre. Kakšna čustva določena oddaja vzbudi, je odvisno od 

gledalčevih preferenc in tudi od njegovega trenutnega razpoloženja. Ob zabavi in sprostitvi, pa 

je pomembno tudi učenje in osebnostno bogatenje, ki ga televizija omogoča. 

2.2.2.1 Televizija in mlajši otroci (4–9 let) 

V današnjem tekmovalnem svetu odrasli želijo v svoje potomce »investirati« že v zgodnjem 

otroštvu. Na takšno razmišljanje se je odzvala tudi vse obsežnejša kulturna produkcija za 

dojenčke. Ti lahko namreč 24 ur na dan gledajo Baby TV, se od devetega meseca naprej 

zabavajo z njim prilagojenimi računalniškimi igrami, si ogledajo gledališko predstavo itd. 

Mlajši otrok težko razume televizijski program, ki ga gleda. Med 4. in 5. letom starosti si otroci 

lahko zapomnijo posamezne scene iz določene oddaje, vendar delce težko povežejo v 

koherentno celoto. Predšolski otroci imajo težave že z dojemanjem samega mehanizma 

televizije, torej s tem, kako televizijski liki pridejo v televizijo (Gunter in McAller, 1990). Ena 

od značilnosti otrokovega mišljenja v zgodnjem otroštvu je nezmožnost razlikovanja med 

subjektivnim in objektivnim; otrok v zgodnjem obdobju značilnosti živega pripisuje neživim 

stvarem in predmetom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 293). 

Sekvence in kadri se za njihovo sposobnost percepcije pogosto nizajo prehitro in si ne sledijo 

smiselno (Beentje, Konig in Huysmans, 2001, str. 624), zato je pomembno, da mu starši s 

pogovorom med oddajo ali neposredno po njej pomagajo razumeti gledano vsebino. To 

razumevanje se razvije zgodaj in tako lahko otroci gledajo risanko kot igrivo in zabavno 

(Bezenšek, 1996, str. 88). Težje je razlikovanje pri oddajah, kjer glavne junake portretirajo 

igralci, zato jih prikaz določenih situacij lažje zavede. Razlikovanje med tipi programov in 

zgodbo se razvije že zgodaj. Po raziskavi polovica petletnikov ne ve, da televizijske osebe igrajo 

igralci, dve tretjini osemletnikov to vesta, do 11. leta pa to vedo že skoraj vsi (Gunter in 

McAller, 1990). 

Otrokova pozornost v zgodnjem otroštvu je v primerjavi s pozornostjo starejših otrok relativno 

šibka, kar pomeni, da je manj usmerjena in nadzorovana ter krajša (Marjanovič Umek in 
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Zupančič, 2001, str. 310). Gledanje televizije je bilo v preteklosti označeno kot vzrok za motnje 

pozornosti, hkrati pa kot kompleksna kognitivna naloga, ki zahteva pozornost. Vendar 

pozornost, ki jo otroci namenjajo televiziji, ni ne konstantna ne pasivna. Količina pozornosti, 

ki so jo pripravljeni nameniti posamezni oddaji, je odvisna od več dejavnikov, predvsem pa od 

tega, ali lahko sledijo sporočilom in razumejo ponujene informacije (Brown, Weatherholt in 

Burns, 2010, str. 330–331). Razdrobljenost zgodbe je posledica interesov oglaševalcev, saj je 

v takšno zgodbo lažje umestiti oglase. Konec koncev je selektivnost zaznave značilna tudi za 

odrasle osebe, saj se večino časa odzivamo le na majhen delež stimulansov, ki smo jim 

izpostavljeni (Solomon, 2006, str. 47).  

Z razvojem človeške vrste se je razvil tudi kulturno-vrednostni sistem, ki ga posameznik 

postopoma usvaja ali ponotranji. Otrok se moralnih pravil uči tako, da v socialnem okolju 

pridobiva konkretne izkušnje o tem, kaj je prav (dobro) in kaj napačno (slabo). Pri učenju pravil 

moralnega vedenja imajo veliko vlogo starši in vzgojitelji ter družba v širšem smislu. Vedenjske 

modele (vzore) naj bi otrok našel tako v dejanskem vedenju ljudi v svojem okolju, kot tudi v 

govornih, likovnih, filmskih in drugih opisih tega, kako mora in kako ne sme ravnati v 

določenih situacijah (Zupančič in Justin, 1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 373). 

Znanstveniki so soglasni, da mlajši otroci (4–5 let) ne ločijo med medijsko posredovano 

stvarnostjo in fikcijo. Raziskave (npr. Buckingham, 1996; Simpson in Riggs, 2005; Wright idr., 

2001) tudi kažejo, da so otroci pri tej starosti predvsem vizualno usmerjeni in so zato lahko 

prestrašeni, če vidijo določene podobe, kot so groteskna fantazijska bitja ali živali, ki delujejo 

strašljivo ali spreminjajo svojo podobo, ter če vidijo živali ali otroke, ki so predmet fizičnega 

ustrahovanja ali zlorabe. Med 4. in 5. letom starosti otroci začnejo spoznavati, da animirani 

filmi/risanke niso resnični (prav tam), kar je pomembna stopnja v razvoju.  

Pri 8. letih začnejo otroci oblikovati občutke, vezane na določene filmske like: če enkrat otroku 

lik deluje grozljivo, se začne odzivati podobno, ne glede na to, ali nov kontekst predvajane 

vsebine strah zmanjšuje. Otroci vidijo v medijskih vsebinah drugačne probleme kot odrasli 

(prav tam). Na primer, večina otrok, ki so stari 6, 7, 8 let, je pri gledanju otroškega filma Mary 

Poppins prestrašena, ker se boji, da bo glavni lik padel s strehe. Tako na primer za otroke smrt 

odraslih ni tako problematična, ker si ne morejo predstavljati smrti z vsemi posledicami, težje 

pa prenesejo smrt živali ali otrok. Prav tako težko prenesejo družinski stres, npr. v filmih in 

nadaljevankah o ločitvah, saj se bojijo, da se bodo sami znašli v podobni situaciji. Po drugi 

strani pa imajo otroci pri tej starosti radi like, ki so v nevarnosti in v nadaljevanju sami sebe 

prerastejo tako, da premagajo strah in nevarnost (prav tam).  

Otroci vidijo okolje, ki jih obdaja, kot nevarnost, kot vedno nov izziv. Zato se radi identificirajo 

z liki, ki so, podobno kot oni, majhni in ki s pomočjo nadnaravne moči postanejo močnejši kot 

drugi, ker si to želijo tudi v svoji domišljiji. Otrokom te starosti je pomembno, da takoj 

prepoznajo strukturo medijske vsebine in vedo, da se bo zgodba srečno končala. Zato je 

enostaven vzorec medijske vsebine, ki ga odrasli ocenjujemo kot primitiven, za otroke zelo 

pomemben, saj zapletene in večplastne strukture vsebine ne morejo takoj prepoznati (Erjavec, 

2013). 
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2.2.2.2 Televizija in starejši otroci (10–14 let) 

V tem obdobju otroci že kažejo znake mentalne razvitosti. Obvladovanje jezika je skoraj 

povsem razvito, znajo tudi že razumeti stališča drugih. Poleg tega jih od mlajših otrok posebej 

loči razumevanje pomena, ki ga razberejo iz povedane zgodbe. Ko ponovno razmišljajo o 

zgodbi, pogosto podajo svoje zaključke, ki niso bili nujno predstavljeni. Razvoj se ne zgodi 

naenkrat. Do 8. leta naj bi bilo otroško razumevanje televizijskih vsebin skopo, med 8. in 12. 

letom pa se znatno izboljša. Otroci posvečajo zanimanje programom, ki so ustvarjeni posebej 

za njih, ne morejo pa povsem dojeti kompleksnejših programov, namenjenih odraslemu 

občinstvu (Gunter in McAller, 1990). V tem obdobju so otroci že sposobni sprejemati 

enostavnejša etična načela in so sposobni vživljanja v čustva drugih (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001, str. 463), razvijejo pa tudi zmožnost predvidevanja zgodbe.  

Čeprav so pomembne individualne lastnosti gledalca, je v veliki meri pričakovati, da dečki in 

deklice gledajo televizijo drugače, predvsem pa drugače dojemajo televizijske vsebine. Razloge 

gre v veliki meri iskati v sami vsebini televizijskega programa, kjer v veliki meri še vedno 

prevladujejo moški liki. Večina raziskav ugotavlja, da dečki gledajo televizijo pogosteje kot 

deklice (Jeriček, 2009, Wright idr., 2001 idr.). 

V tem obdobju razvoja se že oblikuje spolna identiteta, zato je vse bolj opazna tudi razlika med 

dečki in deklicami. Medtem ko dečke opazno bolj zanimata akcija in nasilje, so deklice bolj 

sprejemljive za sporočila o medosebnih odnosih (Tomori, 2000). 

2.3 Otroci in informativni program 

»To je eden od programov, za katerega je najtežje ustvarjati, saj nič ne sme biti 

samoumevno. Vse je treba razložiti brez razlage.« 

Novinar oddaje BBC Newsround (v Matthews, 2007, str. 4280). 

Kar nekaj raziskovalcev (Buckingham, 2000; Matthews, 2005) je že ugotavljalo, da kljub 

dejstvu, da televizija otrokom in mladostnikom pogosto predstavlja prvi stik s svetom politike 

(Buckingham, 2000, str. 11), prav njim pogosto ni na voljo dovolj informativnih vsebin, v 

katerih bi bili kriteriji za izbiro novic prilagojeni mlajšemu občinstvu (Matthews, 2005, str. 132; 

Buckingham, 2000, str. 11). Razlog je verjetno v tem, da niti raziskovalci niti medijski 

ustvarjalci ne definirajo otrok kot pomembnega občinstva informativnega programa. V resnici 

pa otroci spremljajo televizijske novice, vendar večinoma ne po svoji izbiri, temveč bolj zato, 

ker jih spremljajo njihovi starši (Buckingham, 1996). 

Cynthia Carter (2004, str. 69) pravi, da otroci razumejo novice kot dolgočasne in zastrašujoče 

samo takrat, ko čutijo, da jih ne jemljemo resno ter da njihove ideje in mnenja ne štejejo. Ko 

jim ponudimo novice za otroke in jih naslovimo kot državljane, ki se šele razvijajo, se otroci 

počutijo vedno močnejše in tudi svet okoli njih jih bolj zanima. Otroci pa morajo postati kritični 

uporabniki novic, da bodo lahko oblikovali svoja mnenja, s katerimi bodo nekoč nadzorovali 

oblast. 
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Buckingham (1996) ugotavlja, da veliko raziskav, predvsem iz sedemdesetih let prejšnjega 

stoletja, navaja, da igrajo novice pomembno vlogo pri politični socializaciji, saj televizija in 

drugi mediji pri otrocih pomembno prispevajo k razvoju razumevanja političnega delovanja. 

Buckingham (prav tam) s pomočjo nekaterih avtorjev to trditev zavrača, saj njihove študije 

kažejo, da si gledalci sorazmerno slabo zapomnijo, kaj so jim sporočale televizijske novice, ter 

da so te relativno neučinkovito sredstvo za posredovanje informacij. »Težko je pričakovati, da 

bodo novice za otroke nudile politično izobraževanje in socializacijo, ker vemo, da celo odrasli 

gledalci ne razumejo niti ne vedo, kaj pomenijo nekatere novice, ki jih sporočajo po televiziji. 

Toda za večino otrok je to še vedno edini vir informacij o svetu,« opozarja Buckingham (prav 

tam, str. 133). Ker so otroci zelo ranljiva skupina gledalcev, saj še nimajo sposobnosti 

kritičnosti do novic, moram tukaj opozoriti na pomen relevantnega in zanesljivega 

informativnega programa zanje ter na drugi strani tudi odgovornost produkcijskih hiš, da tvorijo 

primeren informativni program, ki z novicami in informacijami dodatno ne zavaja in ne 

manipulira.  

Medijska in komunikološka literatura skorajda ne omenjata raziskav o vsebini in naravi novic, 

ki so vsebinsko in oblikovno prilagojene otrokom in njihovi zmožnosti percepcije. Eden redkih 

avtorjev je Julian Matthews (2008), ki je s pomočjo metode opazovanja z udeležbo opravil 

raziskavo oddaje Newsround, informativne oddaje za otroke na programu BBC1. Raziskoval je 

razmerje med novicami, otroki in državljanstvom ter ugotovil, da to razmerje najbolj definira 

termin »kulturno državljanstvo« (prav tam). Zanimalo ga je tudi, kakšno je občinstvo medija in 

kakšne so s tem povezane kulturne pravice za posredovanje informacij, izkušenj, znanja in 

participacije. Njegova predpostavka je bila, da imajo specializirani dnevniki za otroke 

pomembno nalogo, saj je treba otroke kot »kulturne državljane« izpostaviti tudi perečim 

družbenim problemom današnjega časa (Antončič, 2014). 

Buckingham (1996) opozarja, da imajo lahko novice na otroke tudi velik čustven vpliv, saj 

zaradi pomanjkanja informacij, ki so zanje pomembne, ne razumejo konteksta in se lahko zato 

prestrašijo. Otroci nimajo veliko izkušenj s televizijskimi novicami kot žanrom ter potrebujejo 

kar nekaj informacij in razlage o tem, kar je prikazano, saj lahko le tako novice razumejo ter so 

lahko kasneje do njih tudi kritični. Hkrati pa novice, kljub nedavnim premikom k popularizaciji, 

še vedno ostajajo eden najbolj konservativnih medijskih žanrov. Prav zato morajo biti novice 

za otroke prilagojene njihovemu dojemanju sveta, vanje pa bi morali vnesti tudi bolj inovativne 

novinarske pristope (prav tam). 

Dobro je torej vedeti, katere so tiste teme, ki bodo ciljno publiko zanimale in pritegnile, čeprav 

tega v vseh primerih zagotovo ni mogoče predvideti. Buckingham (prav tam) pravi, da morajo 

ustvarjalci novic za otroke sprejeti nekaj tveganih odločitev o tem, kaj zanima njihove gledalce. 

Potreben je tudi premislek, kako teme, ki so glede na otrokovo predznanje različno zahtevne, 

uvrstiti v program. Kako torej privabiti in ohraniti občinstvo, hkrati pa pojasnjevati kompleksne 

dogodke na ustrezni ravni, so samo nekatere od dilem, s katerimi se soočajo ustvarjalci (prav 

tam).  
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Novinar BBC-jeve oddaje Newsround (Matthews, 2005, str. 515) pravi: »Vedeli smo, da nismo 

ne pretirano sproščeni in ne odraslo resni, ampak smo nekje vmes. Če bi bili preveč novičarski 

in odrasli, bi izgubili občinstvo. Če bi bili preveč zabavljaški in preveč otroški, bi izgubili 

kredibilnost. Loviti moramo torej ravnovesje med tema dvema skrajnostma.«  

Ustvarjalci otroških informativnih oddaj torej lovijo ravnovesje med kredibilnostjo dnevnika 

za odrasle gledalce ter razigrano in živahno noto otroških programov. Novice za otroke skušajo 

biti zabavne in informativne hkrati (prav tam).  

Pri ustvarjanju oddaje je treba upoštevati tudi nekaj dejstev, ki jih poznamo že iz informativnih 

oddaj za odrasle. Podrobnejša raziskava slednjih je pokazala, da ustvarjalci precenjujejo 

predznanje gledalcev o nekem dogodku (Robinson in Levy v Buckingham, 1997) in pogosto 

ne zagotavljajo ustreznega ozadja, s pomočjo katerega bi gledalci dogodke lažje razumeli 

(Iyengar v Buckingham, 1996). Glede na to, da se problem kaže pri novicah za odrasle, je treba 

temu posebno pozornost nameniti tudi pri novicah za otroke (Buckingham 1996). Večkrat 

obstaja tudi strah, da bodo ustvarjalci novic do otrok vzvišeni in bi prav to pri otrocih lahko 

vzbudilo odpor. Strah, da bodo otroci zavrnili pozicijo učečega in bodo vedno glasneje zahtevali 

zabavo, ki jo bo treba pomešati med dejstva, je vplival na razvoj nove forme, imenovane »edu-

tainment«. Po drugi strani pa se lahko zgodi, da ustvarjalci neko temo preveč poenostavijo in 

je ne obrazložijo dovolj natančno (prav tam), kar pomeni odmik od realnosti in s tem veljavnosti 

te informacije. Matthews (2009) zato poudarja, da se morajo tisti, ki ustvarjajo novice za otroke, 

zavedati vseh pasti in skupaj najti primerno ravnovesje. Vloge ustvarjalcev se morajo prepletati, 

saj le tako celotna ekipa lahko razume specifiko dela. Ustvarjalci so tako hkrati raziskovalci, 

novinarji in producenti (prav tam). 

Informativni programi za otroke se na svojo ciljno publiko obračajo tudi s prijemi, ki jih je 

Buckingham (1996) poimenoval »premišljene neformalnosti« in se kažejo v uporabi stilističnih 

prijemov in načinov naslavljanja, značilnih za popularno kulturo mladih. Vsi ti programi 

uporabljajo grafike in žanrske oblike, ki bolj spominjajo na glasbene videospote ali najstniške 

revije kot na dnevnik za odrasle. Voditelji ne sedijo za mizo in ne nosijo formalnih oblačil, po 

navadi so veliko mlajši od voditeljev dnevnikov za odrasle (prav tam). V primeru oddaje 

Newsround lahko opazimo, da večino zgodb personalizirajo. Ideje o tem, kaj želi občinstvo, 

oblikujejo izbor, formo novic in tudi izbiro virov informacij, vse z namenom, da bi zadostili 

potrebam in zanimanju občinstva.  

Mathews (2005, str. 515) je primerjal, kako sta dnevnik za odrasle in dnevnik za otroke poročala 

o razlitju nafte na Galapaškem otočju, in ugotovil, da obstaja nekaj podobnosti. Med letoma 

1998 in 2000 je tudi opazoval in analiziral oddajo BBC-ja Newsround ter ugotovil, da se 

nekateri uredniki pri oblikovanju strukture oddaje naslanjajo na zaznane potrebe in želje otrok, 

ki prihajajo iz namišljenega občinstva (Matthews, 2008, str. 33). Njihov izbor novic vodi 

relevantnost in zanimivost za ciljno publiko. Na odločitev vpliva tudi dejstvo, ali je v zgodbo 

možno vpeljati otroka kot aktivnega protagonista. Pri posameznih temah pa je pomembno tudi, 

da ima zgodba zabavno noto. Teme, ki otroke zanimajo in jih najverjetneje ne bi zasledili 

drugod, imajo prednost. Najpomembnejša novica dneva je vedno tista, ki otroke pritegne, je 
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zanje zanimiva in jo lahko razumejo, ali pa se osredotoča na otroke (British Broadcasting 

Corporation, v Matthews, 2009).  

Matthews (2008, str. 138) je pri opazovanju prepoznal naslednje dejavnike objavne vrednosti:  

 Personalizacija 

Najpomembnejši del zgodbe je vez s ciljno publiko. Otroci morajo dobiti občutek, da je zgodba 

zanje pomembna (Matthews, 2003). Ustvarjalci si postavljajo vprašanja, kot so: ali je zgodba 

relevantna, ali ima elemente, ki zanimajo otroke, ali so vanjo vključeni oziroma ali bi jih skozi 

različne vidike lahko vključili. Novinarji namenoma izbirajo novice, ki že imajo tovrstne 

reference. Primer personalizacije je osemletnik, ki je postal bojevnik za ohranitev kitov. Od 

zgodnjega otroštva je vključen v kampanjo, tudi protestira. Tako so v Newsroundu 

personalizirali zgodbo o varovanju okolja in jo s tem naredili privlačnejšo. Zgodbo pa so prav 

zato tudi uvrstili v oddajo. Personalizirali bi jo lahko tudi tako, da bi otroci intervjuvali 

okoljevarstvenike, politike in druge otroke.  

 Poenostavitev 

Novinarji izbirajo novice, ki so za otroke razumljive in zanimive (Matthews, 2005). Včasih 

morajo zgodbo poenostaviti, saj jo otroci tako lažje razumejo in sprejmejo. Novinarji morajo 

imeti določeno znanje, kako to narediti. Vedno se morajo spraševati, ali bo otrok določeno 

vsebino razumel. Poenostavljanje zelo vpliva na izbor novic (določene vsebine se lahko 

poenostavi, druge manj), lahko pa se  tudi zgreši bistvo, če ni dovolj upoštevana kompleksnost 

zgodbe. Odločitev, ali se bo določena zgodba poenostavila, pa je odvisna tudi od možnosti in 

od količine dela, ki ga je treba vložiti v to, da bi zgodbo lahko učinkovito vključili v program 

(Matthews, 2009). 

 Razširjenost 

Izbrati je treba zgodbe, iz katerih se lahko oblikujejo zanimive in privlačne oddaje. Iz že 

posredovane tematike se lahko ponudi drug zorni kot (prav tam). Ko je na primer ob italijanski 

obali nasedla ladja, je otroke zelo zanimalo, kaj se dogaja z njo. Čeprav so dnevniki za odrasle 

po samem dogodku o tem le redko poročali, so dnevniki za otroke skoraj vsak dan objavili 

kakšno novico o ladji. Tema je otroke zanimala, zato so ji sledili (prav tam). Dogodek ali 

novica, ki jo lahko približajo otrokom, po navadi postane del oddaje. Zgodbe oblikujejo tako, 

da že v prvih sekundah prispevka uvedejo perspektivo, ki je blizu ciljni publiki (Matthews, 

2009).  
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Velika Britanija (BBC): Newsround    

Prvi, ki je v začetku 70. let začel predvajati dnevnik za otroke, je 

bil BBC. Danes je oddaja že del tradicije britanske javne 

radiotelevizije. Newsround je informativna oddaja za otroke, ki 

trikrat na teden po deset minut izobražuje, zabava ter pritegne 

publiko, staro od 4 do 15 let, čeprav je njihova izhodiščna ciljna 

publika starostna skupina od 7 do 12 let. Vsako oddajo sestavlja 

povprečno pet prispevkov, objavijo pa tudi prispevek enega od novinarjev dopisnikov in blok 

razširjenih vesti. Oddaja ima dva voditelja (moškega in žensko), ki se tedensko izmenjujeta. 

Nemčija (ZDF): Logo! 

Nemci svojo odraščajočo publiko obveščajo že več kot 20 let. 

Oddaja je na sporedu vsak dan, večkrat na dan, na tematskem 

otroškem kanalu KIKA. V dopoldanskem in popoldanskem času 

je na sporedu dvoje poročil po dve minuti, glavna in tudi najbolj 

gledana oddaja pa je na sporedu ob 20. uri in traja deset minut.  

Njena ciljna publika je stara od 8 do 12 let, kreativni tim pa šteje 40 

ustvarjalcev. Uporabljajo virtualni studio, grafika je pisana in 

preprosta. Pomemben del njihovih poročil predstavljajo grafično 

obdelani in animirani prispevki. Ustvarjalci so znotraj ZDF-a umeščeni v otroški program, 

vendar tesno sodelujejo z informativnim programom (ZDF). 

Švedska (SVT): Lilla Aktuellt 

Novice za otroke so začeli ustvarjati v 70. letih prejšnjega stoletja. 

Na sporedu so petkrat na teden. Oddaje so dolge tri minute, izjema 

je četrtkova oddaja, ki traja 15 minut. Takrat je v studiu tudi 

občinstvo. Del oddaje predstavlja kviz, kjer v znanju iz aktualnih 

tem tistega tedna tekmujeta dve šoli. Njihova ciljna publika je stara 

od 8 do 12 let, kreativni tim pa šteje osem zaposlenih. Imajo dva 

voditelja, ki se pri daljših oddajah izmenjujeta. Njihov primer je 

zanimiv, saj triminutno verzijo novic napiše, posname in zmontira samo ena oseba – po navadi 

je to eden od voditeljev. Urednik se je za to formo odločil zato, da je lahko oddaja na sporedu 

vsak dan, s tem pa vzdržujejo prepoznavnost in ohranjajo občutek prisotnosti. Kratke oddaje 

niso posnete v studiu, ampak na različnih lokacijah (desk, cesta, sanitarije – v povezavi s temo 

osrednjega prispevka), daljša oddaja poteka v živo iz studia. Scena je sestavljena iz pulta in 

ozadja, ki se spreminja. Uredništvo oddaje je del otroškega programa (SVT). 

 

 

 

Slika 1: Logotip oddaje 

Newsround 

Slika 2: Logotip oddaje 

Logo! 

Slika 3: Logotip oddaje Lilla 

Aktuelt 
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Norveška (NRK): Supernytt       

Norveška je novice za otroke začela oddajati v začetku leta 2010. Na 

sporedu so od ponedeljka do četrtka ob 18.50, oddaje trajajo osem 

minut. Ponovitev oddaj sledi v dopoldanskem času, zato jih otroci 

gledajo tudi v šoli. V uredništvu je zaposlenih osem ljudi, ki 

ustvarjajo za publiko, staro od 8 do 12 let, voditelja sta dva 

(Antončič, 2014). 

Belgija (VRT): Karrewiet 

Oddaja Karrewiet je ena redkih oddaj brez voditelja, prispevki in 

niz vesti so ločeni le z grafičnim in tonskim ločilom. V prispevkih 

se nikoli ne pojavljajo odrasli oziroma ustvarjalci, vse je narejeno 

s perspektive otrok, ki pa jih za kamero vodijo novinarji in 

režiserji. Besedila berejo profesionalni in prepoznavni bralci. 

Oddaja je na sporedu vse dni v tednu, v soboto in nedeljo znova 

objavijo najboljše prispevke. Oddaja traja osem minut. 

Poleg teh drugod po svetu obstajajo še: Izrael, IBA: HaMahadura; Kanada, SRC, Junior in 

Jordanija, JORTV: ShababNews.  

 

Otroške informativne oddaje morajo ponuditi širok spekter 

informacij in dogodkov, saj se vse novice otrokom ne zdijo 

pomembne in zanimive. To pa je v približno 10-minutnih oddajah, 

kot smo lahko videli v prejšnjem poglavju, skorajda nemogoče. V 

tujini so že opravili nekaj ciljnih raziskav, ki so pokazale, kaj 

mlade zanima.  

Drew in Reeves (1980) sta raziskovala, kako otroci dojemajo in 

razumejo televizijske novice ter njihov odnos do slednjih. Odkrila 

sta, da veliko otrok gleda tako novice za odrasle kot za otroke. Predvidevala sta, da otroci, ki 

na televiziji iščejo informacije, gledajo več informativnih programov. Ugotovila sta (prav tam), 

da se spremljanje novic z leti ne spreminja bistveno. Otroke bolj zanimajo lokalne novice, 

informativne oddaje pa gledajo bolj zaradi vremena in športa, ne toliko zaradi novic samih. To 

dokazuje, da mladi potrebujejo informacije, ki neposredno vplivajo na njihovo življenje, 

oddaljene novice se jim zdijo nepomembne.  

Costera Meijer (2006) trdi, da imajo mladi radi izzive, saj se radi učijo novih stvari in z veseljem 

spoznavajo, kako kaj deluje. Zanimajo jih stvari, ki šokirajo, ki so nove, čudne, grobe, zabavne, 

vznemirljive ter hkrati zabavne, nenavadne in trivialne. Nekaj jih mora očarati, presenetiti, 

šokirati. Pozornost pritegnejo novice z nenavadnim humorjem in govoricami, zato želijo gledati 

in spremljati zgodbe drugih mladih (prav tam, str. 7–8). Današnji mladi so lačni novic, a jih 

novice ne zadovoljijo, če niso ustrezno podane. Mnoga področja so zanje neprivlačna: domača 

in mednarodna politika, kultura in ekonomija (prav tam). 

Slika 4: Logotip oddaje 

Supernytt 

Slika 5: Logotip oddaje 

Kareewiet 

Slika 6: Logotip oddaje 

Okidoki 
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Tu se prav gotovo postavlja vprašanje, v kolikšni meri upoštevati njihov interes po bizarnih, 

nenavadnih in zabavnih informacijah ter koliko vključevati teme, ki jih sicer ne privlačijo, a je 

njihovo poznavanje zanje potrebno za vključevanje v družbo in ustvarjanje državljanske 

identitete. Ena od rešitev je gotovo ta, da ustvarjalci vsebin za otroke svoje občinstvo zabavajo 

in hkrati informirajo s prijemi, ki odražajo njihovo kulturno izkušnjo. Prav tako morajo imeti 

več informacij o »ozadju«, da bi lahko pridobili »novo znanje« z različnih področij. Novinarska 

zgodba mora izhajati iz njihovih interesov, izkušenj, znanj ter upoštevati njihove sposobnosti 

(Buckingham, 1996). 

Novinar Newsrounda pravi, da je idealna otroška publika »dvanajstletnik, ki ni tako zabaven, 

ampak si želi biti zabaven. Zanima ga, kaj se dogaja po svetu, dober je v šoli in zna veliko 

stvari. Ima stabilno družino, kjer berejo novice in se o teh pogovarjajo. Želi si razlage in jo 

ceni.« Vendar je »realno« občinstvo nekoliko drugačno, saj ima »omejen dostop do znanja, 

manj izkušenj, slabšo pozornost, raje ima programe, kjer se zabava, kot tiste, ki informirajo« 

(Matthews, 2003, v Antončič, 2014, str. 13).  

2.3.1 Dnevnoinformativna oddaja Infodrom 

»Z Infodromom bodo otroci dobili glas v javnosti, s tem pa tudi 

prevzeli odgovornost za prihodnost in svet, v katerem živijo. 

Želimo si, da bi Infodrom otrokom pomagal razviti lastno vizijo 

sveta, jih opremil z orodji za razumevanje informacij in jih 

naslovil kot bodoče aktivne državljane«  

   (Stegeman, 2013, v Antončič, 2014, 33). 

Programski svet Radiotelevizije Slovenija je novembra 2011 

sprejel Programsko-poslovni načrt zavoda za leto 2012 ter sklenil, da je eden pomembnejših 

ciljev razvoja televizije za prihodnje obdobje ustvariti program, ki bo znal nagovoriti tudi 

mlajšo publiko (Antončič, 2014). V ta namen so v programski načrt uvrstili informativno 

oddajo za otroke: »Ob novem rednem dnevnem terminu programa za najmlajše bo seveda 

ostala večerna risanka v že uveljavljenem terminu, v okvir novega programskega bloka pred 

osrednjim Dnevnikom pa bomo uvrstili tudi informativni dnevnik za otroke in mlajše najstnike 

Infodrom,« so zapisali (RTV Slovenija, 2011). 

Ključni so ustvarjalci oddaje. Predstavljajo njen temelj, saj ji vsak s svojim strokovnim 

znanjem, angažiranjem in avtentičnim pečatom pri ustvarjanju prispevkov dajejo končno 

podobo in vtis. Ker gre za dnevnoinformativno oddajo, že sam žanr zahteva objektivnost. 

Dnevnoinformativne oddaje so same po sebi mozaik različnih novinarskih žanrov: prebrane 

novice (v Infodromu so to vesti), z grafiko, video sliko, fotografijami opremljene prebrane 

novice (v Infodromu so to Podrobno pod lupo oz. t. i. razlagalni prispevki), različni žanri poročil 

(v Infodromu obstajajo Otroški poročevalec, portretne zgodbe, reportažne novice, Vaše novice 

…), poročanje v živo (vklop v studio), izjave, ankete otrok, komentarji strokovnjakov ipd. 

Slika 7: Logotip oddaje 

Infodrom 
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Večina dnevnoinformativnih oddaj za odrasle traja približno 30 minut (Perovič in Šipek, 1998), 

medtem ko otroške dnevnoinformativne oddajte trajajo osem do deset minut.  

Oddajo takoj po špici uvede napovednik. V njem voditelj napove glavne teme novic, ki bodo 

objavljene v oddaji. Napovednik je kratek in služi kot vabilo h gledanju oddaje ter hkrati 

obljublja gledalcem. Prva novica je po navadi tista, ki se ukvarja z glavnimi in ključnimi 

dogodki dneva, gre torej za tehtno novico. V drugem delu oddaje so na vrsti novice, ki jih 

urednica razvrsti glede na koncept oddaje. Sledijo še vesti, ki jih po navadi novinarji priredijo 

tako, da so razvedrilne, dvignejo razpoloženje in so čim bližje svetu zanimanja mladih. 

Zaključna novica je po navadi portretna zgodba, reportaža iz zakulisja kakšnega dogodka, 

reportaža s športnega dogodka, skratka lahkotnejša informacija. Ob koncu oddaje je stalna 

rubrika vreme in zabavno slovo voditelja, ki gledalce povabi k ogledu internetne strani oddaje. 

Oddajo izmenično vodijo štirje voditelji. 

 

2.3.2 Pozitivni vplivi televizije na otroka 

Zavedati se je potrebno, da imajo mediji tako pozitiven kot negativen vpliv. Kaj se dogaja z 

gledalci, je pomembno odvisno od posameznika (izkušenj, življenjskih okoliščin, družbeno-

kulturnega konteksta ...) kot tudi od vsebin množičnih medijev (Košir in Ranfl, 1996).  

Volčič (1999, str. 109) ugotavlja, da lahko televizija otrokom približa »izkušnje, ki jih sami ne 

bi mogli doživeti«. Za pozitivni vpliv televizije na otroke so v veliki meri odgovorni ustvarjalci 

medijskih vsebin. Otrokom in mladostnikom morajo zagotoviti kakovosten program, ki ustreza 

njihovim željam in potrebam (Doubleday in Droege, 1993, str. 35), vzgoja za medije pa jim 

pomaga, da bodo lahko postali informirani, kritični in selektivni uporabniki televizije. Nujno je 

torej predvajanje kakovostnih programskih vsebin za otroke in mladostnike, katerih ponudba 

mora biti količinsko in vsebinsko bogata (Berry, 1993, str. 294; Stipp, 1993, str. 302), da lahko 

zadovolji različne potrebe otrok (Los Angeles Bautista, 1999). 

Znanstvene raziskave se v medijski literaturi vedno manj osredotočajo na merjenje porabe 

medijev, saj znanstvenike vedno bolj zanimajo pozitivne in negativne posledice gledanja 

televizije na otroke. Raziskave kažejo, da televizija otrokom ponuja veliko užitkov, daje jim 

teme za pogovor med vrstniki, možnost razpravljanja o težavnih vprašanjih s starši, priložnost 

preizkusiti meje ali priložnost za raziskovanje čustev. V ospredje vedno bolj postavlja otrokovo 

potrebo po razumevanju svetovnih dogodkov ter priložnost za uveljavljanje domišljije, ki jih 

televizija vključi v različne oblike pripovedovanja ter s tem spodbuja posameznikovo 

ustvarjalnost, informiranost in igro. Večina znanstvenih raziskav proučuje negativne posledice 

televizije na otroke (Millwood Hargrave, 1998, v Livingstone, 2002), zato je še posebej 

dragocena neodvisna raziskava njenih potencialnih koristi.  

Raziskava Messenger Davies ugotavlja, da  je »televizija pomembnejša od drugih medijev 

predvsem zaradi njene univerzalnosti in dostopnosti« (Davies in Thornham, 2007, str. 6), ter da 

je možno učinke videti predvsem v smislu neformalnega učenja otrok ob gledanju 

izobraževalnih programov, opaziti pa je tudi pozitivne vplive na razvoj otrokove socializacije 
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in državljanske odgovornosti, poleg tega pa programi otrokom velikokrat ponujajo osebno 

zadovoljstvo in moč zavedanja lastne identitete. Potrjevanje lastne identitete, spodbujanje 

domišljije, interakcije s prijatelji in oblikovanje lastnih misli o realnosti vsakdanjega življenja 

in podobne koristi, ki jih lahko spodbuja televizija, pa je možno le, če otroci gledajo 

visokokakovostne programe in če se mladostniki tem srečujejo s podobnimi problemi, kot jih 

imajo sami. Buckingham (1996; 2004) dokazuje, da je možno vzgajati skozi čustveno izkušnjo 

otrok ter širiti znanje o spolnosti z vsebinami televizijskih oddaj, ki za nekaj korakov presegajo 

gledalčeve cone udobja; deloma otroci zato tudi sami iščejo vsebine, za katere so »malo 

premladi«. Zato je raziskovanje učinkov medijev na otroke od predšolske dobe do vključno 

najstnikov zelo pomembno. 

Cindy Carter (2006, v Livingstone, 2002) opaža, da se danes tudi otroci srečujejo z revščino in 

konflikti. Mediji želijo ob ekranizaciji podobnih vsebin ustvarjati empatične državljane, zato 

tudi nagnjenost k uporabi fotografij trpečih otrok v osrednjih novicah, kar je lahko neprijetno. 

Vrednost novic, ustvarjenih za otroke, je zato specifična. Avtorica (prav tam) dokazuje, da si 

otroci ne želijo oz. ne potrebujejo le »zabave«.  

Jackie Marsh s sodelavci je anketirala skoraj 2000 staršev in skrbnikov ter ugotovila, da otroci, 

mlajši od šest let, aktivno sodelujejo s televizijo. Njihove družine televizijo razumejo kot 

pripomoček za socialno in kognitivno učenje na domu, ki se nujno povezuje s šolskim učenjem 

(Marsh idr., 2005). Pregled literature potrjuje, da zmerne količine gledanja kvalitetnih 

programov koristijo branju in pismenosti mladih ter spodbujajo širše učenje od tistega, ki se 

pojavlja v šolah. Tako lahko otroci ob gledanju televizije razvijajo različne spretnosti, vključno 

s širšim besednim zakladom, spoznavanjem upovedovanja zgodb in spodbujanjem domišljije 

(Kondo, 2004 v Livingstone, 2002). 

Pod pojmom otrok danes razumemo mladostnika, mlajšega od 18 let, najpogosteje pa starega 

12 do 15 let. Konvencija Združenih narodovo otrokovih pravicah navaja otrokove pravice do 

svobode izražanja preko kateregakoli medija po otrokovi izbiri (čl. 13) in množičnih medijev, 

ki razširjajo informacije in gradivo, ter omogočajo socialne in kulturne koristi za otroka (čl. 

17). 

Frønes (2006, v Livingstone, 2002, str. 2) poudarja, da se konvencija ukvarja »ne samo s 

pravicami do zaščite govora in dobrega počutja, temveč tudi s pravico do razvoja in razvijanja 

spretnosti«. Osebno menim, da bi morale te pravice zagotavljati tudi vse mednarodne priznane 

televizije, ki bi to uresničevale preko otroških in mladinskih oddaj. . Mladostnik bi naj imel 

pravico do dosega njemu primernih televizijskih vsebin. Program uresničevanja teh pravic je 

sprožila Anna Home, ki si prizadeva za zagotovitev otrokovih pravic do prejemanja 

kakovostnih programov, izražanja svobode govora, svoje kulture v svojem jeziku ter možnosti, 

da svoje življenjske izkušnje izražajo prek televizijskih programov, ki potrjujejo njihov občutek 

lastne vrednosti. Danes, ko ljudje živimo v vseprisotnem in zapletenem medijskem in 

komunikacijskem okolju, moramo priznati, da le-ta oblikuje našo identiteto, našo kulturo in 

učenje, odnos do drugih, kar so tudi pogoji za lastno participacijo v družbi. Nihče, niti otrok, 

ne more in ne želi živeti izven nje.  
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Ne trdim, da bi morali otroci gledati več televizije, temveč da je pomemben razmislek o uporabi 

televizije v vzgojne in izobraževalne namene, npr. produkcijo programov za otroke, ki bo 

spodbujala pravičnost v družbi, izpolnjevala razvojne potrebe in interese otrok ter člene 

otrokovih pravic itd.  

Anna Home (1999, v Antončič, 2014, str. 32) je v Listini o televiziji za otroke izpostavila nekaj 

nalog, ki bi jih morala v odnosu do otroškega občinstva izpolnjevati televizija. Avtorica pravi, 

da bi morali biti programi narejeni posebej za otroke in jim poleg zabave omogočati psihični, 

mentalni in duševni razvoj. Otroci bi morali sodelovati pri oblikovanju programov, ustvarjalci 

medijskih vsebin pa bi jim morali omogočiti, da bi lahko »slišali in videli ter izražali svojo 

kulturo, jezik in življenjske izkušnje« (prav tam). Program za otroke naj bi bil žanrsko in 

vsebinsko raznolik, ne bi pa smel vključevati prizorov neupravičenega nasilja ali spolnosti. 

Lastnosti dobre televizije navaja tudi B. Luthar (1995, str. 35), ki pravi, da so dobre tiste oddaje, 

ki pri otrocih »spodbujajo toleranco in sočutje, jim dajejo pravico do govora in jim pomagajo 

artikulirati misli.«  

Če bodo otroci znali artikulirati svoje misli, jih bodo sporočali naprej in s tem znotraj svojih 

socialnih krogov spodbujali debate, ki lahko povečajo angažiranost mladih v družbi (Antončič, 

2013, str. 31). Osebno tudi sam menim, da je sodelovanje otrok pri oblikovanju programa 

ključno. Otroci, ki imajo o določeni temi svoje mnenje in ga sporočajo drugim, spodbudijo 

razmišljanje tudi pri ostalih. 

2.3.3 Negativni vplivi televizije na otroka 

Na vzgojo in socializacijo otroka pomembno vpliva okolje  ̧v katerem živi. Kadar ugotavljamo, 

kakšen vpliv imajo mediji, moramo to okolje dobro poznati. Kakšen bo vpliv nasilja, ki ga otroci 

pogosto spremljajo v medijih, je odvisno od več dejavnikov: od družine in varnosti, ki jo ta daje 

otroku, pomembno je, ali otrok nasilne vsebine spremlja sam ali v družbi,ter otrokova starost. 

Vse naštete dejavnike je treba upoštevati pri ocenjevanju negativnega vpliva, ki ga imajo mediji 

na otroke. Otroci, ki se počutijo v družini in med vrstniki osamljene, se pogosto zatečejo k 

medijem, saj tako ubežijo svojim težavam. Kadar je otrok normalno vključen v socialno okolje, 

v katerem živi, kadar se v družini in med prijatelji počuti sprejetega, ne čuti potrebe po 

pribežališču, ki mu ga nudi televizija. V tem primeru televizija ni nujno škodljiva, ampak 

predstavlja del socializacijskega procesa. 

Večina razprav o negativnih vplivih nasilja na televiziji (Murray, 1993; Browne, Hamilton in  

Glachritsis, 2005; idr.) se je osredotočala predvsem na nasilje v razvedrilnem in zabavnem 

programu, le malo pa je bilo analiz, ki bi pokazale, kako na otroke vplivajo nasilni prizori, 

prikazani v informativnih oddajah za odrasle in otroke.  

Analize kažejo, da sta kriminal in nasilje najpogostejši temi informativnih oddaj. »V zadnjih 

letih je bilo kar nekaj terorističnih napadov in podobnih dogodkov, ki so se dnevno prikazovali 

na vseh programih. Kot taki bi lahko s svojimi elementi vplivali na otroke, saj bi se ti lahko 

postavili v položaj žrtev ali pa bi jih svet orožja in vojne lahko celo navdušil. Večina otrok v 
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višjih razredih osnovne šole informativne programe po televiziji gleda večkrat na teden …, 

medtem ko novice zelo redko poslušajo po radiu ali berejo v časopisu. Razlogov, zakaj otroci 

relativno pogosto spremljajo novice po televiziji, je kar nekaj. V večini držav so informativne 

vsebine vezane na določen programski čas, zato so  možnosti, da bodo otroci gledali ta program 

in bili izpostavljeni tovrstnim vsebinam, večje … Tudi če sami ne izberejo teh vsebin, obstaja 

zelo velika možnost, da bodo te programe gledali njihovi starši in posredno z njimi tudi otroci« 

zaključujeta Van der Molen in Juliete (2004, str. 2). 

Nizozemski raziskovalci van der Molen, Valkenburg in Peeters (2002, v Antončič, 2014) so 

ugotavljali, koliko otrok se po ogledu nasilnih prizorov v novicah za otroke sooča s strahom. V 

raziskavi Televizijske novice in strah so zabeležili, da so ustvarjalci nizozemskega dnevnika za 

otroke večkrat v dvomih, ali novico o nasilnem dogodku objaviti ali ne. Na eni strani morajo 

upoštevati novinarsko etiko, kar pomeni, da morajo o nasilju poročati, a po drugi strani pa 

morajo svojo ciljno publiko zavarovati pred prizori, ki lahko povzročijo strah ali duševne 

motnje. Predvsem pa morajo v takih primerih ustvarjalci dogodek pojasniti, ne da bi pri tem 

uporabili posnetke, ki so preveč eksplicitni. Takšnim prispevkom sledi novica, ki je lahkotnejša 

in želi predvsem zabavati. Omenjena raziskava je pokazala, da se otroci ob gledanju novic za 

otroke soočajo z manj strahovi kot pri gledanju novic za odrasle. Vsebine, ki otrokom 

povzročajo največ strahov in skrbi, so medosebno nasilje, požari, nesreče, katastrofe in nazorni 

posnetki žrtev nasilja. Starejši otroci se bolj negativno odzovejo na medosebno nasilje, strah jih 

je vojn in trpljenja, mlajše pa je bolj strah požarov, nesreč in katastrof, saj se bolj poistovetijo 

s problemi drugih (prav tam). 

Neizogibno je torej, da informativni programi za otroke poročajo tudi o nasilju in katastrofah, 

vendar morajo z različnimi prijemi in strategijami zmanjšati njihov negativni vpliv. Ustvarjalci 

informativnih programov za otroke zato večkrat prosijo različne strokovnjake, da ustrezno 

pojasnijo ozadje določenega dogodka in tako pomirijo strahove otrok, izogibajo se eksplicitnim 

posnetkom nasilja in ne uporabljajo glasbe ali zvokov, ki bi dodatno povečali dramatičnost 

prispevka. Raziskave so tudi pokazale, da otroci raje gledajo informativne vsebine, ki so 

namenjene posebej njim, saj novice za odrasle večkrat vključujejo prizore, ki so zanje 

neprimerni in imajo zato več negativnih posledic (prav tam). 

Strah pred negativnimi učinki informativnih oddaj je torej delno upravičen, saj oddaje glede na 

žanr prikazujejo tudi negativne plati življenja. Vendar je na tej točki vredno razmisliti o tem, 

do katere mere otrokom zatiskati oči, saj so aktivni uporabniki številnih medijev in bodo 

marsikaj negativnega v vsakem primeru videli in slišali, kar ne bo pospremljeno z njihovi 

razvojni stopnji nujno razlago. Po mnenju Antončič (2014) so psihologi, pedagogi, učitelji in 

vzgojitelji nepogrešljiv del uredništva, ki ustvarja oddaje za otroke, saj poznajo jezik otrok in 

vedo, kateri pojmi so otrokom (ne)razumljivi. Še zlasti v prispevkih, ki bi lahko s svojo vsebino 

otrokom škodovali, je nujno sodelovanje s strokovnjaki, ki opozarjajo na napake in neprimerne 

vsebine. 

Glickman (1990, v Erjavec in Volčič, 1998a) ugotavlja, da do šestnajstega leta povprečen otrok 

vidi na televiziji 200000 nasilnih dejanj, vključno s 33000 umori. Samo zamislimo se lahko ob 
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dejstvu, da je bil ta podatek objavljen pred slabimi dvajsetimi leti. Sklepamo lahko, da je danes 

število na žalost še višje.  

Raziskav o tem, kako šolski otroci razumejo in doživljajo nasilje na zaslonu, zaenkrat še ni 

veliko. Dokazano je, da otroci dojemajo nasilje na zaslonu drugače kot odrasli. Risank 

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

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

nasilja. Otroci pri petih in šestih letih še ne poznajo besede nasilje, a če jim razložimo, kaj 

beseda pomeni, ugotovijo, da nasilje obstaja v risankah, ki jih gledajo, in v igricah, ki jih igrajo. 

Otroci nasilje po navadi razumejo kot fizično nasilje s hudimi posledicami. Šele pri petih ali 

šestih letih so sposobni uporabiti znanje, prepričanje in mišljenje realnega sveta ter določiti 

verodostojnost tega, kar gledajo, ter si ustvariti lastno mnenje.  

Hipfl (1995) se je v svojem prispevku lotila teme, ali televizija sproža vzorce agresivnih vedenj. 

Prišla je do sklepa, da je raziskovanje televizofilije (tj. prepogostega gledanja televizije) 

izpostavilo veliko povezanost med agresijo in strahom. Kljub temu pa je na vprašanje nemogoče 

odgovoriti v celoti, saj je vpliv medijev treba proučevati kot del kompleksne življenjske 

situacije.  

Pogosto srečevanje z nasiljem v medijih zmanjša gledalčevo občutljivost zanj, govorimo lahko 

tudi o otopelosti kot še eni skrb vzbujajoči posledici nasilja v medijih (prav tam). Otroci pogosto 

gledajo scene nasilja in ob teh prizorih otopijo; kako bi si namreč lahko drugače razlagali 

brezbrižnost številnih otrok, ki niti ne trenejo ob tem, ko je sošolec pretepen. Tudi dejstvo, da 

otroci po ogledu nasilnih filmov, v katerih se streljajo in ubijajo, niso nikoli žalostni, govori o 

dvojem: otroci vedo, da ne gre za pravo smrt in da kri ni prava. Ker so tega »znanja« deležni že 

od malih nog in iz dneva v dan, se ni čuditi, da z lahkoto gledajo nasilne prizore (Košir in  Ranfl, 

1996). 

Erjavec in Volčič (1998b) opozarjata še na en primer negativnega vpliva medijev na otroke, in 

sicer na zdravstveni vidik. Otroci so zaradi sedenja pred televizijo in računalnikom izpostavljeni 

slabim fizičnim učinkom sedečega življenjskega stila. Avtorici opozarjata, da lahko t. i. sedeči 

življenjski stil v otroštvu povzroči težave pri razvoju možganov in negativno vpliva na 

sposobnosti učenja. Prekomerno gledanje televizije ali uporabe računalnika lahko torej oslabi 

zdravje otrok, sposobnosti učenja in raznolikega življenja (Jelšek, 2001).  

Šolski otroci imajo višjo raven moralnega razmišljanja. Iskati začnejo vrednote, zanimajo jih 

etična vprašanja, razvijejo vest in socialne spretnosti. Da ne bi postali asocialni in nevešči 

socialnega vedenja, ne smejo osamljeni obsedeti za zaslonom, saj jim to preprečuje, da bi se 

naučili komunikacije z ljudmi (Sears, 2004).  

Strokovnjaki so mnenja, da gledanje televizije od otrok zahteva precejšen fizični napor; njihove 

mišice so napete, bitje srca pospešeno, kljub temu pa so ob tem neaktivni. Otroci so ob gledanju 

televizije nesproščeni in pogosto pod stresom, takšno stanje pa je zanje zelo naporno, vpliva pa 

tudi na njihov fizični razvoj. Stresnih situacij bi moralo biti v otroštvu čim manj (Mlinar, 2010). 
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Slovenska logoterapevtka  Zalokar Divjak  pravi: »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« (Zalokar Divjak, 2000, str. 86). Bajzek idr. (2003) so prav tako mnenja, da so otroci, 

kadar preveč časa namenijo medijem, prikrajšani za ostale dejavnosti. Na njihov celostni razvoj 

gotovo bolje vplivajo miselne in gibalne igre ter branje kot pa mediji. Mediji ne vplivajo le na 

fizični razvoj otrok, temveč tudi na njihovo psihično stanje. Otroke ne nadzorovana uporaba 

medijev lahko tudi zasvoji (Mlinar, 2010).  

Medijsko odvisnost otrok povzročata predvsem televizija in računalnik. Otroci za doživljanje 

sveta nujno potrebujejo zunanje dražljaje. Ti dražljaji se razlikujejo in pomembno je, katere jim 

ponudimo. Lahko so prijetni, lepi in zdravi, na primer narava, glasba in šport, ob njih se otroci 

veliko naučijo. Nasprotno pa se ob dražljajih, ki samo zabavajo, ničesar ne naučijo. A čeprav se 

ob teh aktivnostih otroci intelektualno ne razvijajo, je želja po njih vedno večja. »Celo 

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

istočasno pa nastajajo v otroku tudi notranja napetost, nemir, vedno manjša sposobnost 

koncentracije, ki posledično slabo vpliva na šolsko delo« (Zalokar Divjak, 2000, str. 86).  

Erjavec in Volčič (1998b) izpostavljata, da lahko mediji vplivajo na naše vedenje. Otroci, ki 

velikokrat spremljajo nasilje v medijih, to vedenje posnemajo. Pogosto jim to predstavlja edini 

način reševanja konfliktov. Ne zavedajo se, da je ravnanje negativno in da se konflikti rešujejo 

nenasilno.   

V 70. letih prejšnjega stoletja so poskusi in raziskave opozorili, da mediji vplivajo na agresivno 

vedenje. Risanke in videoposnetki so imeli na otroke enak učinek kot resnični doživljaji. Tudi 

nadaljnje raziskave so dokazale, da mediji vplivajo na ljudi: otroci so se po gledanju agresivnih 

prizorov na televiziji, v kinu ali na videu, vedli agresivno – med gledanjem nasilnih prizorov in 

nasilnim vedenjem torej obstaja neposredna povezava. Ugotovitve veljajo tudi za odrasle. 

Raziskave v 80. letih pa so bile usmerjene v ocenjevanje dolgoročnejših učinkov nasilnih 

prizorov na gledalce. Pokazale so, da mladi gledalci posnemajo agresivno vedenje kmalu po 

ogledu določenih vsebin in da so učinki kratkotrajni. Raziskave, pri katerih so spremljali razvoj 

posameznikov od otroštva do adolescence, pa so razkrile, da med pogostim gledanjem nasilnih 

filmov v otroštvu ter nasilnim vedenjem mladih obstaja neposredna povezava (Mummendey, 

1990 v Ule, 2009, str. 284). 

Nasilje, ki ga prikazujejo mediji, lahko spremljamo povsod. Zasledimo ga v filmih, 

nadaljevankah, novinarskih poročilih, dokumentarnih oddajah in podobno, skoraj da 

samoumevno je računalniških in videoigrah. Starši so vznemirjeni predvsem zaradi naraščanja 

nasilja v zabavnih programih. Sandra Bašič Hrvatin pravi, da so najbolj nasilni napovedniki 

televizijskih nadaljevank, sledijo filmi, oglasi za igrače, glasbeni videospoti in informativni 

programi (Košir in Ranfl, 1996).  
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Raziskave, ki jih navajata Erjavec in Volčič (1998b), kažejo, da je nasilja v medijih neprimerno 

več, kot ga je v resnici. Nasilni prizori, prikazani v filmih, zagotovo v določeni meri vplivajo na 

otroke. Pogosto jim mediji prikazujejo neprimerne načine reševanja konfliktov, ki si jih otroci 

zapomnijo in jih uporabijo v resničnem življenju. Vedenje posnemajo, ker si želijo biti podobni 

medijskim osebam. Avtorici opozarjata, da za takšno vedenje ne moremo kriviti samo televizije. 

Pomembni dejavniki so tudi pogostost in trajanje gledanja televizije, otrokova osebnost, 

družinski dejavniki, socialne razmere, okoliščine med gledanjem in po njem. 

Negativne vplive lahko zmanjšamo tako, da se z otrokom o nasilnih vsebinah pogovorimo. 

Razložimo mu, kako pravilno rešujemo konflikte in kako lahko vplivamo na čustva. Hipfl 

(1995) meni, da se za nasilno reševanje konfliktov odločajo predvsem tisti otroci, ki po ogledu 

nasilnih prizorov takoj zaspijo. Negativno vedenje in posnemanje otrok rešimo s pogovorom, 

igro, risanjem. Ne smemo pustiti, da ostanejo agresivni prizori predolgo na kognitivni ravni. 

Učinki nasilja, ki ga otroci vidijo v medijih, so še večji, ker se jim televizija zdi resnična. Otroci 

posnemajo že zelo zgodaj, nas in vse, kar opazijo v okolju, ki jih obdaja. Izberejo si vzornike, 

ki jih še posebej radi posnemajo, in ker jih televizija spremlja že od zgodnjega otroštva, je skrb 

vzbujajoče, da lahko tudi ta postane njihov vzornik (prav tam).  

Otroci risanke, računalniške in videoigre spremljajo miselno aktivno. Največkrat obsojajo 

nasilje hudobnih in navijajo za dobre junake. Do tega pride takrat, kadar se z žrtvijo 

poistovetijo. Vendar pa dobri junaki konflikte s hudobnimi  pogosto rešujejo prav nasilno in 

otroci v tem primeru nasilje opravičujejo. Pogosto posnemajo različne lastnosti svojih junakov, 

njihovo fizično moč, komičnost, lepoto ali njihove specifične lastnosti. Predvsem dečki 

posnemajo tudi nasilne prizore in vedenje hudobnih junakov (Ule, 2009). 

Tako učitelji kot tudi mediji sami ugotavljajo, da se vzorci reševanja konfliktov in vedenja iz 

medijev prenašajo v realno življenje. To potrjujejo otroške izjave. »Ko sem se na primer 

pogovarjala z nekimi živahnimi prvošolčki v eni od ljubljanskih osnovnih šol, sem jih 

spraševala, če so kdaj zaljubljeni in kako to pokažejo svojim izbrancem. Simpatični dečko, pravi 

mačo, je pogumno povedal: "Jest sem zadnjič enga fantka, k je šou iz stranišča, kr na gobec. 

Tko sm vidu u filmih.“« (Košir in Ranfl, 1996, str. 89). Odgovor na vprašanje, kako sprostiti 

”ljubezensko“ vznemirjenost, ko se je postavljal pred izbrano deklico, je bil pri roki: z  nasiljem 

(prav tam). 

Na žalost je res, da je lažje posnemati negativno vedenje, na primer jezo in nasilje, kot pozitivno, 

na primer humor in prijaznost. Da si otroci bolj zapomnijo slabe vzglede kot dobre, kažejo tako 

raziskave kot izkušnje. Zagotovo je primerno vedenje težje posnemati, saj zahteva trud in 

ustvarjalnost. Poskrbeti moramo, da bodo otroci čim večkrat deležni medijskih vsebin, ki 

prikazujejo pozitivne, zdrave zglede vedenja. V njihovih možganih zaradi tega ne bo toliko 

prostora za negativne (Sears, 2004).   

Na našo samopodobo vpliva to, kako doživljamo samega sebe. Pri otrocih se samopodoba 

izoblikuje v odnosih z drugimi in z izkušnjami v življenju. Lahko je pozitivna ali negativna 
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(Ručigaj, 2009). Na predstavo, ki jo imamo o sebi, v veliki meri vpliva okolje. Pomembne so 

izkušnje, ki jih imamo s seboj in z drugimi. Še pomembneje pa je, kako vidimo sami sebe in ali 

smo s seboj zadovoljni. Na samopodobo vplivajo naši uspehi, videz in družba, v kateri se 

zadržujemo. Če se drugi dobro počutijo v naši družbi in nam zaupajo, je naša samopodoba 

dobra. Govorimo lahko o telesni, socialni in akademski samopodobi. Telesna samopodoba nam 

pove o našem zunanjem videzu in telesnih sposobnostih. Socialna samopodoba je odvisna od 

odnosov z drugimi in navezovanja stikov z ljudmi. O akademski samopodobi pa govorimo 

takrat, kadar ocenjujemo učni in poslovni uspeh. Za odrasle in otroke je pozitivna samopodoba 

zelo pomembna. Daje nam pogum, da se soočimo z novimi izzivi. Če premoremo 

samospoštovanje, lahko pričakujemo, da nas bodo spoštovali tudi drugi. Slaba samopodoba je 

za okolico negativno sporočilo, zato težje navezujemo stike z ljudmi in sprejemamo izzive. Tudi 

otroku s pozitivno samopodobo lahko doživetje neuspeha na nekem področju samopodobo 

zamaje, vendar to še ne pomeni, da se bo samovrednotenje znižalo v celoti (Žnidar, 2014). 

Pomembno je torej, da otrokom zaupamo, saj s tem razvijejo zaupanje vase. Otroka 

spodbujamo, sprejmemo takšnega, kakršen je, imamo o njem pozitivno mnenje, saj tako 

krepimo njegovo pozitivno samopodobo. 

Gledanje televizije nadomešča čas, namenjen učenju branja, pisanja in razvoju jezikovne 

kulture, trdita Erjavec in Volčič (1999, str. 50): »Prekomerno gledanje televizije najbolj vpliva 

na otroke takrat, ko se učijo branja. Takrat bralne veščine upadajo z večjim gledanjem televizije. 

Prekomerno gledanje televizije lahko vodi v slabo obvladanje branja, v zmanjšanje jezikovne 

kompetence in smiselnega povezovanja prebrane vsebine. Otroci, ki prekomerno gledajo 

televizijo, lahko tvegajo premajhno razvitost veščin pozornosti in koncentracije, ki so nujno 

potrebne za učenje. Pomemben kazalec uspeha v šoli je način, kako učenec preživi prosti čas, 

saj ravno dobro razvite jezikovne in miselne veščine v zgodnjem otroštvu vplivajo na sposobnost 

razmišljanja in vzročnega povezovanja.« 

2.4 Televizija pri pouku 

»Zgodovinsko gledano so strokovnjaki vsak nov medij množične komunikacije v nekaj letih po 

njegovi uvedbi zaznavali kot grožnjo mladim, ki so jo v največji meri tudi konzumirali. Stripi, 

radio, filmi, telefoni in seveda televizija so bili v svojem času krivi za "kvarjenje vrednot", z 

razlago, da se ob njih zapravlja čas, povzročajo pa upad okusa, morale, samodiscipline, učenja 

in socializacije med otroki,« poudarja Anderson (2001, v Coonrod, Cox, Williams in 

Broderson, 2004, str. 4). 

Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) je danes že stalnica v 

našem življenju, z njo se srečujemo na vsakem koraku. Razvija se zelo hitro in prinaša nove 

izzive na vseh področjih družbenega življenja. Razvoj IKT je vplival na nastanek novih 

medijev, ki so postali sestavni del našega življenja, posega pa tudi v vzgojno-izobraževalni 

proces. Pomembno se je zavedati, da učitelji v izobraževalnem procesu že dolgo niso več edini 

vir informacij, saj lahko učenci prav s pomočjo IKT zelo hitro pridejo do želenih informacij. 

IKT je zelo širok pojem. Prvič naj bi bil uporabljen leta 1997 v poročilu Dennisa Stevensona 
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britanski vladi. V literaturi se srečujemo z različnimi definicijami tega pojma. V širšem pomenu 

pojem predstavlja sredstva, orodja, sisteme in tehnike oziroma se nanaša na vse elektronske 

naprave, kot so računalnik, internet, DVD- zapisovalnik, televizija, interaktivni kabelski sistem, 

multimedijski komunikacijski sistemi itd. (Hawkridge,1985, str. 9). IKT je torej skupek naprav, 

komunikacijskih medijev in programske opreme, ki omogoča elektronsko prenašanje podatkov 

(Krašna, 2010, str. 12). Na podlagi tega citata lahko med IKT uvrstimo tehnično opremo in 

prakse s področja računalništva, telekomunikacij, avdio-video tehnologije ipd. Tudi v 

izobraževanju se namesto izrazov, kot so izobraževalna tehnologija, učna tehnologija, 

računalniška tehnologija, avdio-vizualna sredstva ipd., lahko uporablja termin IKT. Danes je 

najbolj tipičen predstavnik IKT osebni računalnik, saj omogoča združevanje s praktično vsemi 

elektronskimi napravami in pripomočki.  

Multimedija predstavlja množico formatov za predstavitev informacij v obliki teksta, stabilne ali 

animirane grafike, filmskih segmentov, videa in avdia (Gerlič, 2000, str. 199). Beseda 

multimedija ljudem v določenih okoljih predstavlja različne stvari, zato jo lahko definiramo na 

treh nivojih: 

 prvi nivo predstavlja medijsko predstavitev integriranih podatkov, besedila, slik, zvoka in 

videa, ki so shranjeni na lokalnih pomnilnih medijih in katerih tipični predstavnik je 

računalnik; 

 drugi nivo predstavlja multimedijo kot medijsko predstavitev integriranih podatkov, 

besedila, slik, zvoka in videa v realnem času prek določenega tipa telekomunikacijskih 

povezav, katerih tipični predstavnik je televizija; 

 tretji nivo pa multimedijo definira kot interaktivno medijsko predstavitev podatkov, 

besedila, slike, zvoka in videa v realnem času prek telekomunikacijske mreže (Krašna, 2010, 

str. 11). 

Multimedijski način poučevanja pomeni optimalno uporabo večjega števila različnih sredstev 

izobraževalne tehnologije hkrati (Črčinovič Rozman, 2000, str. 291).  

Njen namen opredeli Gorjanc (1981, str. 9): »IKT pomeni sistematično uporabo razpoložljivega 

znanja in sredstev pri povečanju učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela.« 

Z uporabo IKT je lahko učni proces v večji meri usmerjen k učencu, a za uspeh je ključen 

učitelj, ki mora sodobno IKT vključiti v pouk na ustrezen način. Kot navaja Keller (2007, str. 

17) morajo učitelji »upoštevati, da smo sredi ene najintenzivnejših tehnoloških revolucij v 

zgodovini, zato se morajo naučiti uporabljati nove računalniške tehnologije, s katerimi si bodo 

pomagali pri delu v razredu. Prav tako morajo poskrbeti za nove oblike pismenosti«. 

Tehnološke spremembe so vplivale na učiteljevo vlogo v sodobnem vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Učitelj ni več glavni vir informacij, to vedno bolj postaja IKT. Kljub temu da 

tehnologije opravljajo še veliko drugih funkcij, je jasno, da učitelja ne morejo zamenjati ali 

nadomestiti. Kalin (2004b, str. 211) meni: »Učitelj je vedno bil in ostaja pomemben dejavnik 
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pouka, njegova aktivnost je ključnega pomena tudi znotraj družbe sodobne informacijske in 

komunikacijske tehnologije.« 

Tudi v Sloveniji so učilnice vedno bolj tehnološko opremljene, ne samo z računalniki, 

internetom, DVD-predvajalniki, ampak tudi s kopico drugih digitalnih tehnologij, ki prodirajo 

v razred. Podatki tujih raziskav (Healy, 1990; Marshall, 2002) kažejo, da uporaba video vsebin 

vedno bolj vstopa v pouk in postaja vse bolj pomemben del učenja v razredu in zunaj njega 

(Coonrod, Cox, Williams in Broderson, 2004).  

Televizija posreduje informacije v več simbolnih oblikah: slike, gibanje slik, zvok in včasih 

tudi besedilo, ki jih ljudje dekodiramo. Gledanje televizije je lahko na videz preprosto dejanje, 

dejansko pa gre za precej zapleten postopek. Ob gledanju televizije predelujemo informacije 

gibljivih slik hitreje, kompleksnejše in s tem tudi mnogokrat bolj površno kot ob sprejemanju 

informacij statičnih medijev (knjige, fotografije ...). Bogastvo teh oblik informacij lahko 

izkoristimo pri učencih, saj jim omogoča, »sprejemanje informacij po slušnem in vizualnem 

kanalu, ko si ogledajo realne predmete ali realistične scene v gibanju, ki bi si jih sicer v resnici 

težko ali pa bi bilo to celo nemogoče« (Wetzel, Radtke in Stern, 1994). Ker televizija temelji 

na dveh senzoričnih kanalih, je razumevanje vsebine odvisno tudi od sposobnosti gledalca, da 

hkrati obdeluje tako zvok kot vizualne podobe (Anderson, 1983, v Russel, 1987), stopnja 

kakovosti interakcije med gledalcem in vizualnim medijem pa je tako odvisna od gledalca 

(Kozma, 1991, v prav tam), saj ima na splošno manj nadzora nad pretokom informacij kot pri 

prej omenjenih statičnih medijih ter se običajno tudi ne more vračati na mesto, ki ga ni dojel.  

Ljudje si lažje zapomnimo podatke, ki imajo čustveno komponento, na kar lahko vpliva 

televizija (Noble, 1983 v Coonrod, Cox, Williams in Broderson, 2004). To omogoča relativna 

prioriteta obeh informacijskih kanalov. S tem spoznanjem lahko s smotrno uporabo televizije 

vplivamo tudi na učni potencial izobraževalnega programa (Anderson in Lorch, 1983; Huston 

in Wright, 1983, v prav tam). To dokazujejo tudi nekateri novi pojmi na področju didaktike kot 

so poučna televizija (ITV – instructional television), izobraževalna televizija (ETV – 

educational television) in množični mediji (Seels idr., 1996, v prav tam).  

Wiman in Mierhenry (1969, v Marshall, 2002) sta poudarila, da ljudje na splošno pozabimo 10 

% tega, kar preberemo, 20 % tega, kar vidimo in slišimo, 30 % tega, kar vidimo, in 50 % tega, 

kar slišimo. Zato lahko predpostavljamo, da televizija s kombinacijo zvoka in podob prav 

gotovo predstavlja pomoč pri učenju. Wetzel, Radtke in Stern (1994) v svoji raziskavi 

ugotavljajo, da je učenje z zvokom ob gibljivi sliki učinkovitejše od učenja le ob gibljivi sliki 

ali celo fotografiji. Tudi Gardner (1995), profesor na Harvardu, ki je razvil teorijo raznoterih 

inteligentnosti, poudarja, da imajo otroci (in mnogokrat tudi odrasli) različne miselne modele. 

Ti kognitivni modeli ali inteligence oblikujejo načine, na katere posamezniki najpogosteje 

zaznavajo in procesirajo podatke, ki prihajajo iz sveta okoli njih. Marshall (2002) poudarja, da 

tradicionalni učbeniki prepogosto zahtevajo za učenje le jezikovno inteligenco. Z uporabo 

televizije pri učenju lahko razumemo, da učenec oz. gledalec uporabi več inteligenc hkrati – 

jezikovno, estetsko, logično in čustveno – ter tako prihaja do učinkovitejšega usklajevanja in 

uporabe različnih inteligenc.  
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Narejenih je bilo že kar nekaj raziskav, ki se osredotočajo na vlogo televizije pri spodbujanju 

učenja v zgodnjem otroštvu (Fisch, 2001, v Coonrod, Cox, Williams in Broderson, 2004). 

Anderson idr. (2011) izpostavlja, da pozitivne akademske in socialne izkušnje, pridobljene v 

zgodnjem otroštvu ob oddajah, kot je npr. Sezame Street, pripomorejo k boljšemu učnemu 

uspehu. V celostnih analizah Bryant, Alexander in Braun (1983, v Coonrod, Cox, Willliams in 

Broderson, 2004) ugotavljajo, da gledalci izobraževalnih televizijskih oddaj kažejo »boljše 

bralne in matematične sposobnosti, so, ko gre za predšolske otroke, boljše pripravljeni na šolo, 

imajo boljše prostorsko-zaznavne sposobnosti, so strpnejši do ljudi različnih ras, imajo višjo 

kulturno zavest, večjo samozavest in še veliko več«. Iz tega je razvidno, da televizija 

(izobraževalni televizijski program)lahko prispeva k učenju na številnih področjih. Kljub 

splošno priznanim pozitivnim učinkom televizije in oddaj, kot je Sesame Street (Wright in 

Huston in Kotler, 1995; Kirkorian, Wartella in Anderson, 2008; Sashimi, 2009), pa mnogi tudi 

danes dvomijo pozitivni vpliv televizije ter izpostavljajo predvsem negativen vpliv na razvoj 

jezika in branje ter težave s pozornostjo (Healy, 1990).  

Namen naloge je raziskati prisotnost televizije pri pouku, ko učitelj namensko uporabi dele 

oddaj in prispevke iz večinoma javnih televizijskih virov za učne namene v razredu. V večini 

primerov gre za vsebine, ki niso ustvarjeni v didaktične namene, kaj šele producirane na podlagi 

potreb učiteljev. Vsebine si učitelji tako prilagajajo; uporabijo le dele oddaj ali televizijskih 

prispevkov za potrebe uresničevanja ciljev iz učnih načrtov. Ko produkcija televizijskih hiš 

postane dostopna širši javnosti, učitelji uživajo večjo prilagodljivost pri uporabi medija.  

Dandanes učni načrti zahtevajo, da učenci usvojijo vedno več znanja. Z novimi dosežki in 

spoznanji se tudi tehnologija v izobraževanju zelo hitro razvija. Običajne pripomočke pri 

učenju, kot so tabla, učbenik, zvezek, izpodrivajo sodobna avdiovizualna sredstva (televizija, 

šolski radio, računalnik, projektorji, interaktivna tabla ipd.). Učencem lahko vsi ti pripomočki 

lajšajo razumevanje učne snovi. Prav zaradi tega se zdi pomembno, da se učitelji na tem 

področju izobražujejo in so »v koraku s časom«, kar pa seveda zahteva določene sposobnosti, 

in sicer: 

 da znajo uporabiti tiste učne medije, s katerimi bodo dosegli boljše rezultate,  

 da učnih sredstev ne jemljejo kot tekmeca, temveč kot dopolnilo, 

 da spremljajo novosti na področju učnih medijev in učnih materialov za te medije,  

 da znajo sodelovati z drugimi učitelji pri uporabi izobraževalne tehnologije (Kerčmar, 

1999). 

Lee Potter pravi, da se šole in posledično učitelji ne bodo mogli izogniti novim medijem, 

temveč jih bodo morali integrirati kot pomemben del učnega procesa. Vloga učitelja pri pouku 

se prav zaradi avdiovizualnih sredstev spreminja. V določenih fazah lahko stopi na stran in ga 

vsaj delno zamenja učni medij (Armstrong, 2000). 

Velika večina učiteljev v ZDA pri pouku (EDC's Center for Children and Technology, 2004) 

uporablja kratke filme, odlomke iz televizijskih oddaj, saj ugotavljajo, da je med mladimi 

televizija kot medij bolj priljubljena kot večina drugih didaktičnih  tehnologij (Coonrod, Cox, 

Willliams in Broderson, 2004). Pogosto pa učitelji uporabljajo televizijo tudi z namenom, da 

skozi poučevanje s televizijo razširijo in okrepijo kurikulum (prav tam, str. 168), saj televizija 
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tudi »stimulira razredno razpravo, okrepi govor in branje, zagotavlja skupno osnovo znanja 

med učenci in učiteljem pomaga k bolj učinkovitemu poučevanju. Učitelji poročajo, da uporaba 

televizije v razredu: 

 izboljša razumevanje učne snovi,  

 izzove temeljitejšo razpravo o učni vsebini,  

 omogoča poučevanje učencev različnih učnih stilov,  

 poveča motivacijo učencev in  

 povzroča navdušenje za učenje samo.   

 

Raziskovalci Coonrod, Cox, Williams in Broderson (2004) poročajo, da televizija ne vpliva 

samo na kognitivni razvoj (pridobivanje znanja in spretnosti), ampak vpliva tudi na razvoj 

vrednot, na socialni in moralni razvoj. Televizijske vsebine v razred prinašajo kraje, ljudi in 

dogodke, ki jih učenci sicer morda nikoli ne bi doživeli (prav tam).  

Obširna ameriška raziskava učiteljev The Corporation for Public Broadcasting. Study of school 

uses of television and video: 1996-1997 school year  summary  report (1997, v EDC's Center 

for Children and Technology, 2004) razkriva, da se televizija pri pouku najpogosteje uporablja 

pri naravoslovnih predmetih, materinščini, družboslovnih predmetih ter matematiki.  

Paris (1997, prav tam) predlaga štiri okvire za usmerjanje poučevanja prek avdiovizualnih 

vsebin na področju družboslovja, in sicer:  

 avdiovizualne vsebine omogočajo reprezentacijo zgodovine, saj lahko videovsebina 

učencem pomaga razviti občutek za kraj, čas; 

 posnetki služijo tudi kot dokaz, saj pogosto natančneje odražajo družbeno in kulturno 

okolje preteklosti; 

 aktualni posnetek služi kot dokaz zgodovinskega dejstva, medtem ko je treba biti pri 

posnetkih, posnetih po resničnih dogodkih, previden in kritičen ter preveriti producenta 

in distributerja; 

 različni posnetki omogočajo vpogled v samo zgodovino razvoja filmske industrije kot 

oblike družbenih sprememb in razvoja. 

 

Paris (prav tam) poziva k večji uporabi televizije pri pouku zgodovine v osnovni šoli, saj prav 

videoposnetki zgodovinskih tem prispevajo k učenju učencev, in sicer tako, da jim:  

 pomagajo ustvariti odnos do življenja in poustvariti slike iz preteklosti; 

 izboljša se pomnjenje dejanskih podatkov; 

 izboljšajo se spretnosti in koncepti (poslušanje, dokazovanje ...); 

 poveča se zaupanje v verodostojnost gradiva in besede učitelja.  

Durbin (2000, prav tam) navaja pomembne dejavnike pri uporabi avdiovizualnih vsebin pri 

uresničevanju učnega načrta geografije, saj omogoča: 

 "srečanje" učencev s kraji, ki jih sicer ne bi doživeli; 

 razvoj občutka za prostor; 
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 kombinacijo slike z grafiko, ki pojasnjuje spremembe skozi čas in prostor na vizualni 

način; 

 opazovanje (in včasih poslušanje) izjav resničnih ljudi iz krajev, o katerih se učijo;  

 poučevanje učne snovi iz različnih vidikov. 

 

Aiex (1988, prav tam) je raziskoval uporabo televizije pri učenju materinščine in ugotovil 

prednosti uporabe videovsebin kot orodja  za motivacijo za pisanje, saj učitelji materinščine pri 

pouku pogosto uporabljajo različne filme, poslušajo in gledajo novice o aktualnih ali zanimivih 

dogodkih, celo telenovele. Williams (2001) poudarja, da ob ogledu filma po literarni predlogi 

učenci spoznavajo značilnosti medijev ter ob tem razvijajo sposobnost oblikovanja in izražanja 

lastnega mnenja, ga skušajo utemeljiti in pripovedujejo o svojih občutkih, izkušnjah. 

Linebarger (2001, prav tam) pa je ugotovila, da televizija, kadar se uporablja kot dodatek k 

branju, omogoča razvijanje besednega zaklada, boljše razumevanje zgodb in večjo 

identifikacijo učencev s književno osebo. Flood (1995, prav tam) dodaja, da lahko televizija pri 

pouku pozitivno pripomore k učenju tujih jezikov, saj resnični in avtentični vizualni materiali 

kažejo na prepletenost jezika in kulture, ki je nujna za obvladovanje drugega jezika.  

Clovis (1997, prav tam) piše o svojih izkušnjah z uporabo videovsebin pri poučevanju 

materinščine in navaja nekaj uspešnih strategij uporabe televizije pri pouku:  

 premori med ogledom posnetkov, da bi bilo zagotovljeno lažje sprejemanje vizualnih 

informacij, 

 odstranitev delov zvočnega zapisa avdiovizualnega posnetka, kar omogoča razvijanje 

ustnega in pisnega izražanja z dopolnjevanjem manjkajočih dialogov,  

 zagotavljanje kopije posnetkov tudi za starše učencev, ki tako postanejo "aktivni 

partnerji" učencev pri učenju jezika.  

 

Fisch (2004, prav tam) ugotavlja, da uporaba avdiovizualnega materiala pri matematiki 

spodbuja pozitiven odnos do matematike: 

 poveča se želja učencev po učenju; 

 omogoča prikaz abstraktnih matematičnih vsebin, 

 poveča se motivacija in izboljša se sodelovanje učencev pri pouku.  

Serije, kot je na primer Sesame Street, pomembno spodbujajo znanje matematike, saj 

spodbujajo spretnosti reševanja problemov in s tem posledično oblikujejo tudi stališče učencev 

do matematike. To z uspešnostjo na standardiziranih testih matematike dokazuje Fish (prav 

tam).  

2.4.1 Kako uporabljati televizijo pri pouku? 

To je vprašanje, s katerim se ukvarjajo mnogi učitelji povsod na svetu, ki nenehno raziskujejo 

in iščejo inovativne načine za vključevanje avdiovizualnih sredstev v svoje poučevanje, saj si 

vsi želijo bolj motivirane učence in posledično njihov boljši učni uspeh.  
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Coonrod, Cox, Williams in Broderson (2004) navajajo seznam priporočil za učitelje, ki nikakor 

ni celovit ali dokončen, predstavlja pa lahko odskočno desko za nadaljnje inovacije uporabe pri 

pouku v dveh fazah:  

NAČRTOVANJE (namen video vsebin):  

• vzbujanje zanimanja za spoznavanje učne snovi pri učencih,   

• demonstracija učne snovi, ki je ni mogoče predstaviti na kakšen drug način, 

• obogatitev učne vsebine in pouka, 

• urjenje spretnosti, 

• utrjevanje ali ponovitev učne snovi. 

SPODBUJANJE AKTIVNEGA GLEDANJA:   

• priprava vprašanj, smernic, navodil, ki spodbujajo učenčeve miselne procese ob 

ogledu. 

Slovenska strokovnjaka Blažič (1998) in J. Kalin (2004b) poudarjata, da mora učitelj pred 

uporabo določene tehnologije proučiti različne dejavnike in se na podlagi dejstev in spoznanj 

strokovno odločiti, kako in kdaj uporabiti IKT pri pouku. Pogoj za uporabo je dobra 

usposobljenost učitelja. Kalin (2004a) navaja šest osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro 

medija pri pouku, in sicer:  

 namen in cilji pouka so bistveni, saj predstavljajo izhodišče za izbiro tehnologije, ki 

morajo zagotavljati dosego ciljev in izpolnjevanje nalog pouka; 

 učna vsebina s svojo strukturo določa izbor medija oz. tehnologije, ta pa mora ustrezati 

vsebini in omogočiti sistematičnost podajanja vsebine; 

 učne metode, oblike in pristopi, ki se prepletajo, so povezani in soodvisni. Metoda pove 

kako, medij pa, s čim. Ustrezna izbira medija spodbudi motivacijo, pripravljenost za 

učenje in aktivnost učencev. Vprašati se je treba, kateri medij bo ustrezal določeni učni 

obliki: frontalni, individualni, skupinski, delu v dvojicah. Učitelj se mora zavedati, da 

nekateri mediji in tehnologije bolj aktivirajo učitelje, drugi pa učence;  

 značilnosti socialnega okolja – učitelj mora pri uporabi učne tehnologije upoštevati 

neposredno družbeno okolje, v katerem poteka pouk; 

 značilnosti učitelja in učencev – pri pouku z mediji in tehnologijo mora učitelj 

upoštevati značilnosti učencev, kot so: sposobnosti, spol, starost, izkušnje, predznanje, 

tempo dela in napredovanje pri učenju. Zelo pomembne so tudi učiteljeve značilnosti, 

njegov odnos do tehnologije, pozitivne ali negativne izkušnje, usposobljenost, presoja 

načina in pogostosti uporabe; 

 značilnosti medija, kot so tehnične in didaktične možnosti. Pomembne so oboje, a je za 

pouk treba presoditi predvsem, kakšne so didaktične možnosti in omejitve določenega 

medija ali tehnologije. 

Ko učitelj pozna vse te dejavnike, lahko korektno načrtuje učno uro. Pomembno pa je, da ne 

upošteva le posameznega dejavnika, ampak vse, saj so med seboj soodvisni (prav tam). 



 

39 

 

V Ameriški raziskavi, ki je proučevala uporabo televizije v šoli, Education Department of the 

Corporation for Public Broadcasting for the benefit of Public Broadcasters and Educatiors 

through the United States je prinesla ugotovitev, da tudi interaktivni ogled zahteva tri preproste 

korake (Coonrod, Cox, Williams in Broderson, 2004, str. 15): 

PRIPRAVA 

• pregled predvajane vsebine, pregled ustreznosti učnega pristopa in ciljev učne 

ure;  

• določanje dolžine televizijske vsebine (ogled v razredu, ogled doma);  

• jasna opredelitev učiteljevih pričakovanj od učencev ter prednosti uporabe 

televizije in pojasnitev nalog, ki sledijo za tem procesom;  

• suvereno ravnanje s tehnično opremo;  

 

SODELOVANJE oz. AKTIVNA VKLJUČENOST UČENCEV 

V tej fazi je pomembno premisliti tehnične in izobraževalne vidike:  

•   ne izklopimo luči! 

• pregled ključnih vprašanj učne snovi in učnih ciljev ure; 

• uporabljajmo gumb za ustavljanje ob ključnih temah; pomembna so navodila ter 

vprašanja za učence, da lahko sledijo zahtevam in ciljem učne ure; 

• vklopimo podnapise za krepitev besednih informacij; 

• pogosto se posnetek pogleda znova – zlasti z  mlajšimi otroki; 

• alternativa je, da učitelj povezave do avdiovizualne vsebine posreduje učencem 

za ogled doma; 

• miselni premor učencev, razprava v manjših skupinah, pregled zapisa učenčevih 

misli, nato lahko sledi poročanje rezultatov učencev celemu razredu; 

POVEZAVA oz. POSTAVITEV OGLEDA V ŠIRŠI IZOBRAŽEVALNI KONTEKST 

• izbira nadaljnjih aktivnosti, ki omogočajo povezavo z vsakdanjim življenjem in 

izkušnjami učencev ter   

• razlaga učitelja. 

Najpomembnejše pa je, da je učencem, glede na učno vsebino in starostno stopnjo, jasno 

predstavljen namen ogleda učnega videoposnetka ter pričakovanja, povezana s tem. Takšna 

uporaba avdiovizualnih vsebin pri pouku bo prav gotovo učinkovita. 

2.4.2 Spodbujanje medijske pismenosti 

Pred več kot dvajsetimi leti so raziskovalci ugotovili, da je za uspešnost uporabe televizije v 

izobraževalnem procesu ključno, kako učitelj vodi učno uro po ogledu televizije, 

najpomembnejši je namreč prav način posredovanja učne snovi in njena razlaga. Singer in 

Singer (1983, v Coonrod, Cox, Williams in Broderson, 2004) ugotavljata, da ima učitelj 

neposredno po ogledu posnetka  nalogo kontekstualizacije ogleda videomateriala ter 

odgovarjanja na vprašanja učencev. Bryce (1983, prav tam, str. 15)  pa nadaljuje, da je »znanje 
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po ogledu posnetka odvisno od aktivne verbalne interakcije med odraslo osebo in otrokom«. V 

razredu torej učitelj opravlja pomembno vlogo pri neposredni otrokovi izkušnji gledanja. 

To utemeljuje Dhingra (2003, prav tam), ki opozarja, da dialog med učiteljem in učencem ob 

televiziji lahko odpre nove kanale komuniciranja. »Pogovor ob posnetku v razredu lahko med 

učenci in učiteljem spremeni običajni odnos med njimi: učitelj ni nujno tisti, ki deli znanje, in 

učenec tisti, ki ga le prejema. Izkušnje ob ogledu so skupne.«  

Medijske vsebine so v slovenskem učnem programu del predmetov tako na elementarni kot na 

predmetni stopnji. Vzgoja za medije se v osnovnih šolah pojavlja v obliki izbirnih vsebin v 

zadnjem triletju, in sicer gre za predmet vzgoja za medije. Ta je sestavljen iz treh zaokroženih 

tematskih vsebin, vsaka se obravnava kot enoletni sklop: tisk, radio, televizija. Vsebine 

enoletnih sklopov se vsebinsko dopolnjujejo in nadgrajujejo, možno pa je, da se učenci 

seznanjajo samo z enim enoletnim sklopom ali pa katerega preskočijo. Vsak izbirni sklop lahko 

obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razreda devetletne osnovne šole. Zanje so napisani tudi učbeniki 

oziroma delovni zvezki avtoric K. Erjavec in Z. Volčič.   

Iz učnih načrtov nekaterih predmetov v prvem in drugem triletju osnovne šole lahko razberemo 

nekatere učne vsebine, povezane z medijsko vzgojo. V spodnji tabeli so zastopani predmeti 

spoznavanje okolja, slovenščina in gospodinjstvo, pri katerih so prisotni cilji predmeta vzgoje 

za medije.  

Tabela 6: Učni cilji, povezani z medijsko vzgojo pri predmetih SPO, SLO in GOS1 

Predmet Učni cilj Razred 

S
p
o
zn

a
va

n
je

 

o
ko

lj
a

 

 

Učenci:  

o spoznavajo različne načine prenosa informacij; 

o znajo shraniti in uporabiti podatke s pomočjo preproste tehnologije;  

o spoznavajo različne načine prenosa in obdelave informacij; 

o znajo uporabljati vsakdanje pripomočke in naprave za sprejem in prenos 

informacij (radio, TV, video, telefon, računalnik, CD, DVD ...); 

o znajo shraniti podatke in informacije na različne medije. 

 

1., 2.  

2.  

3.  

 

3.  

3. 

S
lo

ve
n
šč

in
a

 

Učenci:  

o  preberejo besedilo in si ogledajo risanko, posneto po literarni predlogi, 

ter spoznavajo značilnosti medijev; 

o  ogledajo si otroški film; če je film posnet po literarni predlogi, primerjajo 

obe besedili in spoznavajo posebnosti medijev; 

o  poslušajo in gledajo novice o aktualnih/zanimivih dogodkih ter povedo 

svoje mnenje, ga skušajo utemeljiti in pripovedujejo o svojih občutkih, 

izkušnjah …; 

o  berejo krajše, svoji starosti primerne tiskane novice o 

aktualnih/zanimivih dogodkih ter povedo svoje mnenje o besedilu, 

pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih ipd. ob besedilu; 

o  pripravijo, oblikujejo, po možnosti tudi posnamejo radijsko igro. 

 

1., 2., 3.  

 

1., 2., 3.  

 

1. – 5.  

 

2. – 5.  

 

5. 

                                                 
1 SPO – spoznavanje okolja, SLO – slovenščina, GOS – gospodinjstvo. 
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Učenci:  

o razlikujejo med oglasnimi in drugimi informacijami v medijih, 

interpretirajo negativne učinke, ki jih spodbujajo reklame in pojav 

nezdravega potrošništva; 

o primerjajo koristnost oglasov; 

o znajo razbrati sporočilo oglasa; 

o prepoznajo informativne, zavajajoče in z informacijami prenasičene 

oglase; 

o kritično sprejemajo sporočila oglasov; 

o oblikujejo oglas za neki izdelek ali storitev. 

 

5. 

 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

  (Vir: Učni načrt za predmete spoznavanje okolja, slovenščina in gospodinjstvo, 2014) 

Slovenijo Erjavčeva (2000, str. 203) uvršča med najrazvitejše države na tem področju, 

predvsem zato, ker ima vzgojo za medije vključeno v šolski predmetnik v različnih oblikah (kot 

sestavni del predmetov in kot izbirni predmet) in na različnih ravneh (od osnovnošolske do 

univerzitetne), kar Masterman zagovarja kot najboljšo možnost. S prenovo osnovne šole in z 

oblikovanjem nove devetletne osnovne šole je vzgoja za medije tudi v Sloveniji formalno 

postala sestavni del šolskega kurikuluma. Postala je sestavni del različnih predmetov, predvsem 

slovenščine in predmeta domovinska in državljanska kultura ter etika. Pri slovenščini se 

poudarja samo medijsko besedilo, pri domovinski in državljanski kulturi ter etiki pa odnos 

državljan-mediji-družba. Z novim predmetnikom devetletne osnovne šole sta učencem 

ponujena tudi dva izbirna predmeta s tega področja. Prvi je vzgoja za medije, ki se poučuje v 

sedmem, osmem in devetem razredu in je razdeljena na tisk, radio in televizijo ter splet 

(Erjavec, 2013, str. 204). 

 

• Tisk (7. razred) 

Predmet je skozi 35 ur letno zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme tiska. Učenci 

spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev ter razlike med mnogimi načini in oblikami 

sporočanja. Ob koncu leta oziroma ob izteku predmeta izdajo svoj časopis.  

• Radio (8. razred) 

Pri tem izbirnem predmetu so znotraj 35 učnih ur poudarjene radijske medijske vsebine. Učenci 

oblikujejo lastne radijske oddaje in spoznajo razlike med medijskimi občinstvi.  

• Televizija in splet (9. razred) 

Učenci se pri tem predmetu, ki obsega 35 ur letno, seznanijo z značilnostmi televizije ter v 

sodelovanju z lokalno televizijsko postajo oblikujejo svojo televizijsko oddajo. Seznanijo se z 

delovanjem interneta in spoznajo učinke množičnih medijev, še posebej posameznih 

problematičnih tem v povezavi z njimi (Učni načrt za izbirni predmet Vzgoja za medije, 2006).  

Literature o medijski pismenosti in raziskav je veliko. Pomemben dejavnik pri dejanski izvedbi 

medijske vzgoje je ustrezna usposobljenost učiteljev. V kolikor bodo učitelji ustrezno 

izobraženi, bodo lahko znanje kakovostno podajali in pri učenju ustrezno usmerjali učence ter 

jih spodbujali h kritični presoji medijev (Košir, 2003). Kljub celotnemu prejšnjemu poglavju, 
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ki kaže, kako zelo je razširjeno in pomembno poznavanje te vrste pismenosti in kakšno 

izobraževalno vrednost lahko ima televizija, pregled trenutnih aktualnih izobraževanj za 

učitelje na to tematiko kaže, da je ponudba zelo skromna ali je celo ni. Učitelji imajo popolno 

avtonomijo pri odločanju o načinu izvajanja kurikuluma, zato bi bilo usposabljanje učiteljev 

ključno.  

Razvoj medijev v vsakdanjem življenju pomembno vpliva na pouk ter spreminja učiteljevo 

in učenčevo vlogo v procesu izobraževanja. Zato je ena poglavitnih nalog učitelja, da učence 

v procesu pouka opremi z ustreznimi kompetencami, s katerimi bodo v obdobju 

tehnološkega razvoja družbe vanjo uspešno vključeni ter bodo tako prispevali k njenemu 

razvoju. V Sloveniji so se na vseh ravneh šolskega sistema zgodile pomembne spremembe 

v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bila prvič v novi državi sprejeta šolska zakonodaja. 

Temeljila je na konceptih Bele knjige, ki je poudarjala tudi pomen tehniškega izobraževanja 

in s tem preobrazbo v informacijsko družbo, ki se začne z uporabo sodobne IKT v šolstvu 

(Pšunder, 2010). Vpeljevanje IKT v pouk in učenčevo samostojno učenje dajeta možnost 

preoblikovanja transmisijskih učnih pristopov v transformacijske, ki temeljijo na 

kognitivno-konstruktivističnemu načinu učenja (Beauchamp in Parkinson, 2005; Bačnik, 

2008; idr.). V zadnjih desetih letih se povečuje število študij, ki z različnih vidikov 

analizirajo vpliv televizije na otroke (Browne in Hamilton-Glachritsis, 2005; Doubledy in 

Droege, 1993; idr.), zato je pomembno raziskati tudi pomen oz. vpliv televizije na učenje 

učenca. Z razvojem tehnike je učiteljem dana vedno večja možnost uporabe medijev pri 

pouku. Da bi bilo to vključevanje didaktično ustrezno, da bi prispevalo k učinkovitejšemu 

procesu učenja in poučevanja ter k premišljenemu osebnostnemu oblikovanju učencev, ga 

je pomembno raziskovalno osvetliti. Na področju raziskovanja okoliščin, ciljev in učinkov 

uporabe televizije kot didaktičnega medija v procesu učenja je raziskanega izredno malo, prav 

nobena raziskava pa še ni bila opravljena o uporabi prispevkov dnevnoinformativne oddaje 

Infodrom med osnovnošolci in njihovimi učitelji. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

Empirični del magistrskega dela je razdeljen na kvantitativni in kvalitativni del.  

Kvantitativni del raziskave ugotavlja katere vsebine mladi v prostem času spremljajo na 

televiziji, v kolikšni meri in s kakšnim razlogom ter tudi, kako te vsebine doživljajo in kako 

nanje vplivajo. Prav tako raziskujem mnenje učencev glede pomena in učinkov vključevanja 

televizije in medijev v pouk.  

V kvalitativnem delu predstavljam razloge učiteljev za vključevanje avdiovizualnih vsebin v 

proces učenja. Podrobneje predstavljam, kateri dejavniki pouka, metode dela in učni cilji po 

mnenju učiteljev vplivajo na izbiro vrste medija, ki ga bodo uporabili pri pouku. Na koncu 

predstavljam še mnenja učiteljev o vsebinski ustreznosti dnevnoinformativne oddaje Infodrom 

za vključevanje v pouk ter učinke uporabe televizije pri pouku na učinkovito učenje učencev.    

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema raziskave 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema kvantitativne raziskave 

Slovenski otroci največ svojega prostega časa preživijo pred televizijo (2,3 ure na dan), ta čas 

pa se iz leta v leto še podaljšuje (Erjavec, 2013). Televizija je torej eden najbolj razširjenih 

medijev, ki so mu otroci izpostavljeni in marsikomu predstavlja pomemben del življenja. Še 

bolj kot sam čas, ki ga preživijo pred televizijskimi sprejemniki, pa je pomembna vsebina, ki 

jo mladi gledajo.  

V kvantitativnem delu nas je zanimalo, s kakšnim namenom in katere vsebine osmošolci 

gledajo, saj so jim dostopne zelo raznolike vsebine, ki nanje različno vplivajo. Posebej nas je 

zanimala vključenost televizije pri pouku, ko učitelj namensko uporabi dele oddaj in prispevke 

za učne namene v razredu, da skozi poučevanje s televizijo razširi in okrepi kurikulum. 

Zanimale so nas pogostost, namen in cilji uporabe ter vsebine in učinki televizije na učenje 

učencev znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa.  

3.1.2 Opredelitev raziskovalnega problema in namena kvalitativne raziskave 

Razvoj medijev v vsakdanjem življenju pomembno vpliva na pouk, saj spreminja učiteljevo in 

učenčevo vlogo. Ena glavnih nalog učitelja pri sodobnem pouku je, da učence opremi z 

ustreznimi kompetencami, s katerimi bodo v obdobju tehnološkega razvoja družbe v slednjo 

uspešno vključeni ter bodo tako lahko prispevali k njenemu in lastnemu razvoju. V Sloveniji so 

se na vseh ravneh šolskega sistema zgodile pomembne spremembe v 90. letih prejšnjega 

stoletja, ko je bila prvič v novi državi sprejeta šolska zakonodaja. Temeljila je na konceptih 

Bele knjige, ki je poudarjala tudi pomen tehniškega izobraževanja ter s tem preobrazbo v 

informacijsko družbo, ki se začne z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) v šolstvu (Valenčič Zuljan, 1996, tudi Pšunder, 2010). Vpeljevanje IKT v 

pouk in učenčevo samostojno učenje ponuja večjo možnost preoblikovanja transmisijskih učnih 

pristopov v transformacijske, ki temeljijo na kognitivno-konstruktivističnem načinu učenja 
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(Valenčič Zuljan, 2004; Beauchamp in Parkinson, 2005; Bačnik, 2008; idr.). V zadnjih desetih 

letih se povečuje število študij, ki z različnih vidikov analizirajo vpliv televizije na otroke 

(Browne in Hamilton-Glachritsis, 2005; Doubledy in Droege, 1993; idr.), zato je pomembno 

raziskati tudi pomen oz. vpliv televizije na učenje učenca pri pouku. Z razvojem tehnike je 

učiteljem dana vedno večja možnost uporabe medijev pri pouku (Valenčič Zuljan in Kalin, 

2007).  

V kvalitativnem delu raziskave me zanima uporaba televizije kot didaktičnega pripomočka pri 

pouku. Da bi bilo to vključevanje didaktično ustrezno ter bi prispevalo k učinkovitejšemu 

procesu učenja in poučevanja ter k premišljenemu osebnostnemu oblikovanju učencev, ga je 

pomembno raziskovalno osvetliti.  

Področje okoliščin, ciljev in učinkov uporabe televizije kot didaktičnega medija v procesu 

učenja in pouka predstavlja manj raziskano področje, toliko bolj pa to velja za  področje 

uporabe prispevkov otroške dnevnoinformativne oddaje Infodrom med osnovnošolci in 

njihovimi učitelji.  

3.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 

3.2.1 Cilji in raziskovalna vprašanja kvantitativne raziskave 

Cilj kvantitativne raziskave je ugotoviti pogostost, količino, vsebino, namen, motive in razloge 

za gledanje televizije pri učencih in, ali obstajajo v gledanju televizije razlike glede na spol in 

učni uspeh učencev.  

Raziskovalna vprašanja, na katera odgovarjamo s kvantitativno raziskavo, so naslednja: 

1. Koliko časa fantje in dekleta dnevno gledajo televizijo? 

1.1 Ali obstajajo med učenci statistično pomembne razlike v času preživljanja prostega 

časa glede na spol in učni uspeh? 

2. Iz katerih razlogov učenci gledajo televizijo in katere vsebine ter programi jih zanimajo? 

2.1 Ali obstajajo med učenci statistično pomembne razlike v razlogih za gledanje televizije 

in njenih vsebin glede na spol in učni uspeh?  

3. V kolikšni meri učence zanimajo dnevne aktualne novice v dnevnoinformativnih 

oddajah za odrasle (Dnevnik idr.) in za mlade (Infodrom) ter kateri so razlogi za 

gledanje teh oddaj? 

3.1 Ali med učenci obstajajo statistično pomembne razlike v razlogih za gledanje 

dnevnoinformativnih oddaj glede na spol in učni uspeh?  

4. Kako učenci doživljajo dnevnoinformativne oddaje za odrasle (npr. TV-dnevnik) in 

mlade (Infodrom)? 

4.1 Ali med učenci obstajajo statistično pomembne razlike v doživljanju 

dnevnoinformativnih oddaj za odrasle in dnevnoinformativnih oddaj za mlade glede 

na spol in učni uspeh? 

5. Kako učenci presojajo pomen vključevanja televizije in medijev v pouk in učenje ter 

kakšne so njihove izkušnje glede tega? 
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5.1 Ali med učenci obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih glede uporabe 

televizije pri pouku in njihovem učenju glede na spol in učni uspeh? 

3.2.2 Cilji in raziskovalna vprašanja kvalitativne raziskave 

V kvalitativnem delu raziskave me zanima uporaba televizije kot didaktičnega pripomočka pri 

pouku. Da bi bilo to vključevanje didaktično ustrezno ter bi prispevalo k učinkovitejšemu 

procesu učenja in poučevanja ter k premišljenemu osebnostnemu oblikovanju učencev, ga je 

pomembno raziskovalno osvetliti.  

S kvalitativno raziskavo odgovarjam na naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kako pogosto učitelji vključeni v raziskavo uporabljajo televizijo kot učni medij pri svojem 

predmetu in primeri konkretne uporabe? 

2. Katere cilje učitelji najpogosteje uresničujejo z uporabo TV pri pouku? 

3. Kateri so razlogi za uporabo TV v vzgojno-izobraževalnem procesu? 

4. Kateri dejavniki  so za učitelje ključni pri odločitvi za uporabo televizije? 

5. Katere učne metode učitelji uporabljajo ob ogledu prispevkov? 

6. V kateri učni etapi se najpogosteje uporabljajo avdiovizualna gradiva? 

7. Od kod učitelji črpajo avdiovizualno gradivo, ki ga uporabljajo pri pouku? 

8. Kako učitelji ocenjujejo ustreznost vsebin dnevnoinformativne oddaje Infodrom za uporabo 

pri pouku in za učence? 

9. Kakšna so stališča učiteljev o uporabi TV kot pripomočka za učinkovito učenje učencev? 

3.3 Metodologija 

3.3.1 Metode raziskovanja 

Pri raziskovalnem delu sem uporabil deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

empiričnega pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 1999). Pri oblikovanju anketnega vprašalnika 

sem se opiral na domače in predvsem tuje raziskave uporabe medijev s poudarkom televizije 

med mladimi (Comstock in Paik, 1991, Erjavec in Volčič, 1999, Gerhards, Kingler in Bloedorn, 

2013, Vom Orde, 2015 idr.).  

3.3.2 Vzorec 

3.3.2.1 Opis vzorca kvantitativne raziskave 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu 225 učenk in učencev 8. 

razreda osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji. V vzorec je bilo vključenih 113 učencev ali 

50,2 % in 112 učenk ali 49,8 % (Tabela 6). Porazdelitev anketiranih glede na kraj obiskovanja 

osnovne šole je prikazana v Tabeli 7 – kot je razvidno iz te tabele, prihaja iz Ljubljane 137 

učencev ali 60,9 %, iz njene okolice pa 88 anketirancev ali 39,1 %. 
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Tabela 7: Udeleženci raziskave 

 f f  % 

moški spol 113 50,2 

ženski spol 112 49,8 

Skupaj 225 100,0 

Tabela 8: Kraj bivanja udeležencev raziskave 

 f f  % 

v Ljubljani 137 60,9 

izven Ljubljane 88 39,1 

Skupaj 225 100,0 

Ker sem anketo izvedel konec junija, sem lahko pridobil tudi zaključne ocene učenk in učencev 

pri posameznih predmetih (Tabela 9): domovinska in državljanska kultura ter etika, 

matematika, fizika), kemija, biologija, zgodovina, geografija, slovenščina. Na podlagi teh 

podatkov sem lahko izračunal povprečno zaključeno oceno pri posameznem predmetu (Tabela 

10).  

Tabela 9: Zaključene ocene učenk in učencev v šolskem letu 2014/15 

Tabela 10: Povprečne zaključne ocene posameznih predmetov 

 DDE MAT FIZ KEM BIO ZGO GEO SLO 

N 225 225 225 225 225 225 225 225 

M 4,3 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 4,0 3,7 

Stand. 

odklon 
0,835 1,079 1,011 1,037 1,062 1,004 0,973 1,047 

Vzorec anketirancev ima najvišjo povprečno zaključeno oceno pri predmetu domovinska in 

državljanska vzgoja in etika (M = 4,3), najslabše povprečje zaključnih ocen pa dosegajo pri 

fiziki (M  = 3,6) in enako tudi pri kemiji.  

 

                                                 
2 DDE – domovinska in državljanska vzgoja z etiko, MAT – matematika, FIZ- fizika, KEM – kemija, BIO – 

biologija, ZGO – zgodovina, GEO – geografija, SLO – slovenščina 

 zadostno 

(2) 

dobro 

(3) 

prav dobro(4) odlično 

(5) 
Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % f F  % 

DDE2 7 3,1 32 14,3 68 30,4 117 52,2 224 100,0 

MAT 45 20,2 45 20,2 75 33,6 58 26,0 223 100,0 

FIZ 34 15,1 72 32,0 65 28,9 54 24,0 225 100,0 

KEM 40 18,0 55 24,8 74 33,3 53 23,9 222 100,0 

BIO 39 17,3 52 23,1 70 31,1 64 28,4 225 100,0 

ZGO 27 12,2 54 24,3 71 32,0 70 31,5 222 100,0 

GEO 20 8,9 47 20,9 73 32,4 85 37,8 225 100,0 

SLO 38 17,0 58 25,9 68 30,4 60 26,8 224 100,0 
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3.3.2.2 Opis vzorca kvalitativne raziskave 

Tabela 11: Značilnosti vzorca intervjuvancev 

Učitelj Spol Delovne 

izkušnje 

Kraj poučevanja Predmet poučevanja Razred 

poučevanja 

Iztok M 5 let Ljubljana zgodovina 7. razred 

Lidija Ž 25 let Ptuj domovinska in državlj. 

vzgoja in etika  

8. razred 

Maja Ž 6 let Ljubljana slovenski jezik 4. razred 

Nataša Ž 17 let Rakitna razredni pouk 5. razred 

Polona Ž 5 let Ljubljana domovinska in državlj. 

vzgoja in etika 

8. razred 

Tina Ž 33 let Grosuplje razredni pouk 2. razred 

Kot je razvidno iz tabele, sem za potrebe kvalitativne raziskave izbral vzorec šestih učiteljev, 

od tega tri iz Ljubljanske regije (učitelja in dve učiteljici) ter tri učiteljice iz preostalih 

slovenskih regij. Dve učiteljici sta bili profesorici razrednega pouka, tri učiteljice in učitelj pa 

poučujejo v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Vzorec intervjuvancev je bil 

priložnosten, sodelovali so tisti učitelji, ki so za to izrazili pripravljenost,možnost za 

sodelovanje pa je bila ponujena vsem učiteljem šol, ki so sodelovale tudi v kvantitativni 

raziskavi.  

3.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

3.3.3.1 Postopki zbiranja podatkov v kvantitativni raziskavi 

Anketni vprašalnik za učence sem sestavil na spletni strani https://www.1ka.si. Povezavo do 

vprašalnika sem najprej poslal na elektronske naslove ravnateljev osnovnih šol. Imena 

ravnateljev in njihove elektronske naslove sem pridobil prek spletnih strani osnovnih šol. 

Zainteresirani ravnatelji so na svojih šolah izbrali učitelje, ki so bili z fantje, ki so izpolnjevali 

vprašalnike na računalnikih, spletna stran pa je zbirala podatke; tako sem jim zagotovil 

anonimnost. Anketiranje je potekalo od 24. maja do 24. junija 2015. V tem času sem prejel 369 

vprašalnikov s 7 osnovnih šol (3 izven mesta Ljubljana, 4 iz centra Ljubljane). 144 (39 %) anket 

je bilo rešenih le delno ali pa so anketo prenehali reševati že v uvodu. Za potrebe raziskave sem 

tako zbral 61 % relevantnih vprašalnikov, kar pomeni, da sem ob zaključku  anketiranja tako 

interpretiral 225 anket. 

3.3.3.2 Postopki zbiranja podatkov v kvalitativni raziskavi 

Kot tehniko zbiranja podatkov sem uporabil polstrukturirani intervju, za katerega je značilno, 

da se nekaj glavnih vprašanj pripravi vnaprej, preostala pa se oblikujejo sproti (Vogrinc 2008). 

Intervjuji so bili neposredni in individualni (Vogrinc, 2008). Pri pripravi vprašanj sem izhajal 

iz teoretičnih izhodišč, saj se v zadnjih dvajsetih letih povečuje število študij, ki z različnih 

vidikov analizirajo vpliv televizije na otroke (Browne in Hamilton-Glachritsis, 2005; Doubledy 

in Droege, 1993). Ker raziskujem učiteljevo rabo televizije in avdiovizualnega materiala znotraj 

vzgojno-izobraževalnega procesa kot inovativnost in obogatitev pedagoške prakse, sem se pri 

https://www.1ka.si/
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oblikovanju vprašanj intervjuja opiral na rezultate raziskav inoviranja pedagoške prakse 

(Valenčič Zuljan, 1996;  Valenčič Zuljan, 2004; Valenčič Zuljan in Kalin, 2007).  

V procesu zbiranja za kvantitativno raziskavo zainteresiranih osnovnih šol sem prek 

elektronske pošte naletel le na posamezne učitelje, ki imajo pri svojem pouku izkušnje z 

uporabo televizije kot didaktičnega medija. V začetku januarja 2015 je bilo za kvalitativno 

raziskavo zainteresiranih 10 učiteljev. Do aprila 2015 sem za sodelovanje pridobil 6 učiteljic, 

od tega dve poučujeta predmet domovinska in državljanska vzgoja in etika, dve sta učiteljici 

razrednega pouka. Edini učitelj, ki sodeluje v raziskavi, poučuje zgodovino. V aprilu se je 

vzorcu pridružila še šesta učiteljica, ki poučuje dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v 

Zrenjaninu v Srbiji ter ima bogate izkušnje z uporabo televizije pri poučevanju. 

Z vsemi sodelujočimi sem izvedel polstrukturirani intervju posnet z diktafonom ter jim 

zagotovil anonimnost. Vsem sem vnaprej poslal ključna vprašanja, s čimer sem jih zagotovil 

čas za razmislek in tako dobil bolj izčrpne odgovore. Vse intervjuje sem opravljal v njihovem 

delovnem okolju in so trajali od 15 - 20 minut.   

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

3.3.4.1 Postopki obdelave podatkov kvantitativne raziskave 

Pri zbiranju podatkov sem uporabil anketo. V vprašalnik (Priloga 1) sem vključil vprašanja 

zaprtega in odprtega tipa in 5-stopenjsko Likertovo lestvico. V prvem delu so 4 vprašanja 

zaprtega tipa, s katerimi sem pridobil splošne podatke, kot so spol, zaključene ocene pri 

posameznem predmetu, lokacija šole (v centru Ljubljane ali izven) in najpogosteje uporabljena 

naprava za spremljanje video in televizijskih vsebin.  

Sledila so vprašanja, ki so vezana na osrednja raziskovalna vprašanja magistrskega dela in so 

bila večinoma zaprtega tipa. Odprta vprašanja sem uporabil, ko sem jih spraševal o čustvih in 

doživljanju prispevkov dnevnoinformativnih oddaj za otroke ali odrasle. Tem vprašanjem so 

sledile še štiri 5-stopenjske Likertove lestvice stališč. Vprašalnik je bil anonimen. 

Podatke sem obdelal s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Uporabil sem naslednje statistične postopke oziroma parametre: frekvence, odstotke, 

aritmetično sredino, standardni odklon, t-test, F-test in χ2-preizkus neodvisnosti. Rezultate 

predstavljam v tabelah. 

3.3.4.2 Postopki obdelava podatkov kvalitativne raziskave 

Po  izvedenih intervjujih sem opravil njihovo transkripcijo. Zapise sem členil na pomembne 

informacije, ostalo sem izpustil. Z upoštevanjem raziskovalnih vprašanj in ciljev raziskave sem 

iz besedil učiteljev določil enote kodiranja, izbral in oblikoval pojme (oz.  kategorije).  
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Tabela 12: Primer kodiranja intervjuja učiteljice Maje 

BESEDILO UČITELJA / UČITELJIC KODE POJMI 

Kako dobro je opremljena šola s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (računalnik, platno, 

LCD-projektor, televizor, DVD-predvajalnik ipd.)? 

Ker so skupine majhne uporabljamo najpogosteje kar 

računalnik in predvajalnik, ki ga prinesem s seboj. 

Poučujem v Zrenjaninski gimnaziji, ki nam vsako leto 

odstopi svoje prostore. Šole v Srbiji niso tako dobro 

opremljene kot v Sloveniji, se pa učitelji poskušamo 

znajti na razne načine, da naši otroci niso prikrajšani. 

Majhne skupine – 

računalnik in DVD-

predvajalnik 

Gimnazija odstopi prostore 

Računalnik, dvd učiteljice, 

njena last 

Manj spodbudno učno okolje 

Kako pogosto, kolikokrat na mesec uporabljate televizijo kot učni medij pri svojem predmetu? 

Televizijo uporabljamo kar pogosto, ker tako 

seznanjamo naše učence in udeležence pouka z 

aktualnostmi v Sloveniji in jim na ta način poskušamo 

približati Slovenijo, njeno kulturo, aktualne dogodke, ... 

skoraj na vsakem srečanju.  

TV je pogosto uporabljen 

 

 

Na vsakem srečanju 

(enkrat tedensko, op.p.) 

Pogosta raba tv kot did. 

Medija 

 

 

S katerimi cilji vi najpogosteje uporabljate televizijo v vzgojno-izobraževalnem procesu?  

Ker poučujem v Srbiji, in sicer potomce Slovencev, gre 

pa že za tretjo oz. četrto generacijo, ki ne zna več dobro 

slovensko, televizijo največkrat uporabljamo za 

razvijanje spretnosti branih besedil, širjenje besednega 

zaklada, razvijanje pogovornih spretnosti – oblikovanje 

stavkov ter učenje pravilnega naglaševanja besed 

(izgovora). S pomočjo medija, kot je televizija, je lažje 

pritegniti pozornost učencev in udeležencev ter jih 

spodbuditi k aktivnemu delu pri učni uri, saj se na tak 

način nezavedno in sproščeno učijo, tako učenje je 

večplastno, kajti ne gre samo za učenje jezika, ampak 

tudi za spoznavanje Slovenije in njene kulture, 

aktualnih dogajanj itd. Udeleženci se na tak način pri uri 

naučijo veliko novega in že v naslednjih učnih urah 

začnejo uporabljati nove besede, sporazumevalne 

vzorce itd. Veliko učencev in udeležencev gleda tudi 

doma slovensko televizijo. 

Razvijanje spretnosti 

branja, sporazum. 

zmožnosti, skladnje, 

pravila fonologije in 

izgovorjave besed 

 

TV poveča pozornost, 

zbranost in pripravlj. za 

aktivno delo učencev 

 

TV omogoča nezavedno, 

sproščeno učenje 

 

Razširitev znanja, 

 

govornega izražanja 

 

Poglobiti razumevanje 

 

Pomoč pri oblikovanju glasov 

 

Razvijanje spretnosti 

razumevanja branih besedil 

 

Dvigniti motivacijo, usmeriti 

pozornost,  
Sproščeno in nezavedno učenje 

 

Povezovanje različnih 

informacij in elementov učne 

ure v novo celoto 

 
Razviti spretnosti za 

oblikovanje daljših povedi, 

besedil 

Kateri so razlogi oz. nameni za uporabo medijev pri pouku? 

Z uporabo televizije dosežem bolj razgiban, plemenit in 

tekoč pouk, pester in dinamičen pouk, kar posledično 

vodi k boljšim učnim rezultatom in hitrejšemu 

napredovanju. S takim načinom dela poskušam učence 

pritegniti k aktivnemu sodelovanju in razmišljanju ter 

jih spodbuditi k samostojni uporabi medijev, saj je za 

učenje jezika zelo pomembno, da smo v vsakodnevnem 

stiku z jezikom, nekako najbolj učinkovito pa se mi zdi 

ravno gledanje televizije. 

Pester, dinamičen pouk 

Z mediji se dosega boljše 

učne rezultate na 

kognitivnem, afektivnem 

in psihomotoričnem 

Področju  

Učencem predstavim 

uspešno metodo učenja 

 

 
Racionalizacija pouka 

 
 

 

Zagotavljanje nazornosti 

 

Kateri dejavniki so pomembni oz. ključni za odločitev uporabe TV pri pouku? 
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Zdi se mi, da je še najbolj ključni dejavnik uporabe 

televizije, kaj želiš doseči in kam jih pripeljati, torej bolj 

skupni končni rezultat in pa kakšen sem kot učitelj, ali 

me zanima ikt, ali se znajdem, kaj sem pripravljen 

vložiti v inovativen pouk, manj pa sama opremljenost, 

ker danes je tehnika tako napredovala, da je mogoče 

poceni kupiti improvizirano kartonsko LCD-škatlo, v 

katero se namesti mobilni telefon in predvaja posnetek 

v povečani velikosti, dostop do interneta pa s 3G oz. 4G 

mrežo naj ne bi bil več problem večini. Kot sem že 

omenila, se učitelji tudi v revnejših državah poskušamo 

znajti, da približamo našim učencem in udeležencem 

pouka vsebine na moderen način. 

 

Skupna pot in cilj učenja 

 

Osebnost učitelja  

 

 

Inovativnost, iznajdljivost, 

pripravljenost na 

samoizobraževanje,  

 

investicije (LCD-

projektor, urediti dostop 

do 3G/4G interneta) 

 

 

 

Namen in pouka 

 

Značilnosti učitelja 

 

Prostor 
 

Katere učne metode uporabljate po ogledu televizije? 

Ker gre za učenje jezika, po gledanju posnetka in že med 

samim posnetkom gre za poslušanje besedila, potem pa 

tudi branje scenarija, torej besedila z vajami za 

razumevanje in analizo besedila, veliko se tudi 

pogovarjamo, da slišijo vsi jezikovni vzorec učitelja ter 

da skušajo vaditi jezikovne vzorce med seboj, debatirajo 

o raznih rečeh, veliko novih slovenskih izrazov pa jim 

je treba razložiti v njihovem maternem jeziku. 

Nemalokrat o sami temi udeleženci tudi kritično 

presojajo in razvijejo se zanimive debate, sploh ko 

primerjamo Slovenijo in Srbijo ter razmišljamo, v čem 

sta si državi različni in v čem podobni. 

Poslušanja besedila 

posnetka 

 

Branje besedila posnetka 

Vaje za razumevanje in 

analiza besedila 

 

Veliko pogovora med 

učiteljem, učenci 

 

Debate med učenci 

samimi 

 

 

Dokumentacijska metoda 

(metoda dela z besedilom, 
posnetkom)  

 

 
Metoda praktičnih del  (Metoda 

pisnih del) 

 
Metoda razlage  

 

Metoda pogovora  
(v frontalni obliki med učiteljem 

in učenci in  
Med samimi učenci) 

V kateri učni etapi uporabljajo oddajo oz. njene prispevke? 

Največkrat uporabljam oddajo pred in med učenjem 

nove snovi, takrat po navadi naredim tako, da si učenci 

prispevek ogledajo in mu prisluhnejo, potem pa delamo 

s transkripcijo besedila iz oddaje oz. S samim 

besedilom. Nemalokrat učenci in udeleženci zaprosijo, 

če si lahko še enkrat ogledajo posnetek zaradi boljšega 

razumevanja, naglaševanja besed idr. 

Pred učenjem in med 

samim učenjem nove učne 

snovi  

Uvajanje 

 
Obravnavanje nove snovi 

 

Iz kje ste črpali av-gradivo, ki ste ga uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu? 

Še največkrat se oprem na oddajo Infodrom, njen arhiv 

na netu, kajti gre za krajše posnetke s transkripcijo 

besedila, s katerim delamo pri pouku. Uporabljam tudi 

druge oddaje, delamo tudi s posnetki zgodb in pravljic, 

nazadnje smo spoznali zgodbo hvaležni medved. 

Infodrom, oddaja na netu 

 

Arhiv dnevnoinformativne 

oddaje na spletu 

Če poznate dnevnoinformativno oddajo za mlade Infodrom, zakaj je primerna za najstnike? 

Seveda, oddajo Infodrom redno spremljam in je zelo 

uporabna za delo pri pouku. Teme so vedno aktualne in 

primerne za pouk, stavki so prilagojeni razumevanju 

otrok, besedila so ravno prav dolga za delo. Nam 

učiteljem pa prihrani veliko časa, saj vemo, da bomo na 

spletni strani Infodroma našli aktualno novost in 

primerno besedilo za delo. Seveda, oddaja je strokovno 

Aktualne novice 

Prispevki, primerni za 

uporabo v razredu, 

besedišče, dolžina, 

razumljivost 

Učitelji jo uporabljajo kot 

didaktičen pripomoček, 

učilo 

 

Aktualnost novic 

 
 

Oddaja za pedagoško rabo 

Infodrom kot didaktičen medij 
 

Razvijanje govor.-sporazum. 

Spretnosti  
 

Primernost  prispevkov  
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pripravljena in vedno aktualna, obvešča nas o dogajanjih 

v Sloveniji in svetu. Primerna je tudi za odrasle, sploh 

za naše potomce Slovencev, ki niso tako vešči, da bi 

lahko s koncentracijo spremljali večerna poročila kot 

dnevnoinformativno oddajo, v Infodromu v kratkih 

prispevkih izvejo na kratko vse o dogajanju v Sloveniji, 

v sosednjih državah in svetu.  Oddaja si zasluži najvišjo 

oceno, sploh kar se tiče vsebine prispevkov, jezika in 

voditeljev, za ostalo nisem preveč strokovno 

podkovana, da bi lahko ocenjevala, vendar se mi zdi, da 

je vse odlično in na nivoju (grafični dizajn, scena, 

logotip ...). 

 

Oddaja je strokovna, 

aktualna 

 

Primerna tudi za odraslo 

tujejezično publiko  

 

Oddaja vsebuje prispevke 

domačega in tujega 

dogajanja 

 

Ocena elementov oddaje – 

navdušenost  

 

Odlično oceno 

 

Aktualnost novic 

 

 

 
Strokovnost 

 

Omogoča Fleksibilno rabo za 
različne uporabnike 

 

 

Kako pogosto (glede na redovalno konferenco) uporabljate oddajo Infodrom pri posameznem predmetu? 

Mi zaupate primer uporabe? 

Televizijo uporabljamo kar pogosto, ker tako 

seznanjamo naše učence in udeležence pouka z 

aktualnostmi v Sloveniji in jim na ta način poskušamo 

približati Slovenijo, njeno kulturo, aktualne dogodke ... 

Oddajo Infodrom uporabljam približno enkrat mesečno.  

Učiteljica uporablja oddajo 

kar pogosto 

 

Infodrom približno 1 x 

mesečno (od 4 x) 

TV KOT MEDIJ SE 

UPORABLJA KAR 
POGOSTO 

 

INFODROM 
1 x mesečno 

Kako ocenjujete, da televizija pripomore k učinkovitemu učenju učencev? 

Pri udeležencih, ki redno spremljajo televizijo in delajo 

z besedili, je napredek zelo hitro opazen, ne samo v 

razumevanju besedila in bogatejšem besednem zakladu, 

temveč tudi pri izgovorjavi.  

Spremljanje dnevnoinformativih oddaj je zelo 

pomembno za mladostnike, saj na ta način izvejo, kaj se 

dogaja po svetu, širijo svoje obzorje in ozaveščenost ter 

kritično presojajo same dogodke. 

Redno spremljanje 

televizije pripomore k 

učinkovitemu učenju 

jezika 

Razgledanost 

Kritičen pogled na svet 

NAPREDEK UČENCA V 
ZNANJU JEZIKA 

 

Osebnostno oblikovanje učenca 

(KRITIČNOST) 
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3.4 Rezultati in interpretacija rezultatov 

3.4.1 Rezultati in interpretacija rezultatov kvantitativne raziskave 

3.4.1.1 Količina gledanja televizije pri učencih  

7 osnovnih šol (3 izven mesta Ljubljana, 4 iz centra Ljubljane). 144 (39 %) anket je bilo rešenih 

le delno ali pa so anketo prenehali reševati že v uvodu. Za potrebe raziskave sem zbral 61% 

relevantnih vprašalnikov. Ob zaključku sem interpretiral 225 anket. 

Zanimala me je količina časa, ki ga učenci preživijo pred televizorjem med tednom in 

vikendom. Učenci so izbirali so med štirimi možnostmi: manj kot eno uro, uro do dve uri, dve 

do tri ure in več kot tri ure dnevno.  

Tabela 13: Količina gledanja TV med tednom in vikendom 

 < 1 uro 1 do 2 uri 2 do 3 ure > 3 ure SKUPAJ 

 f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

med tednom 77 34,2 85 37,8 31 13,8 32 14,2 225 100,0 

med vikendom 34 15,1 65 28,9 71 31,6 55 24,4 225 100,0 

Iz tabele je razvidno, da med tednom največ osmošolcev gleda televizijo od ure do dve uri (37,8 

%), 34,2 % učencev pa jo gleda manj kot uro. Zaskrbljujoče je, da skoraj četrtina učencev gleda 

televizijo tudi med tednom več kot tri ure na dan (13,8 % dve do tri ure, 14,2 % več kot tri ure). 

Med vikendom največ učencev gleda televizijo dve do tri ure (31,6 %), 28,9 % jih gleda uro do 

dve uri, 24,4 % pa več kot tri ure. Le 15,1 % učencev  gleda televizijo manj kot eno uro. Kljub 

prostim dnevom med vikendom je preživljanja časa pred televizijo preveč, čeprav so rezultati 

primerljivi s svetovnim in nemškim povprečjem.  

V primerjavi z evropskimi otroki je čas gledanja televizije primerljiv z zgornjimi rezultati, saj 

jo v Evropi gledajo v povprečju dve uri na dan (Livingstone in drugi 2001)4, prav tako z 

italijanskimi otroki, ki jo spremljajo 204 minute dnevno, v Nemčiji 93 minut (prav tam), 

slovenski otroci pa ji leta 2012 namenijo 140 minut dnevno (Erjavec, 2012).  

Roe (2000) je v evropski raziskavi o medijskih navadah otrok je dokazala, da je spol eden 

ključnih razlikovalnih dejavnikov v uporabi medijev. Zato v spodnji tabeli prikazujem podatke 

gledanosti televizije glede na spol.  

Količina gledanja televizije pri učencih glede na spol 

Tabela 14: Količina gledanja TV na dan med tednom in vikendom glede na spol 

 

med tednom med vikendom 
Skupaj 

fantje dekleta  fantje dekleta 

< 1 uro f 38 39 17 17 34 

                                                 
4 Čas gledanja se v Evropi vsako leto podaljšuje za povprečno pet minut na leto (Eurodata TV Worldwide, 

2013). 
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f  % 33,6 34,8 15,0 15,2 15,1 

1 do 2 uri 
f 40 45 35 30 65 

f  % 35,4 40,2 31,0 26,8 28,9 

2 do 3 ure 
f 16 15 29 42 71 

f  % 14,2 13,4 25,7 37,5 31,6 

> 3 ure 
f 19 13 32 23 55 

f  % 16,8 11,6 28,3 20,50 24,4 

SKUPAJ 
f 113 112 113 112 225 

f  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ugotavljam, da v gledanju televizije med fanti in dekleti ne prihaja do statistično pomembnih 

razlik,  niti v količini gledanja televizije med tednom (χ2 = 1,46, g = 3, p = 0,692) kot tudi ne v 

gledanju televizije med vikendom (χ2 = 4,23 g = 3, p = 0,237). 

Količina gledanja televizije pri učencih glede na učni uspeh 

Zanimivo se mi je zdelo raziskati, ali obstaja povezanost med količino gledanja televizije med 

tednom in vikendom ter učnim uspehom učenk in učencev5. 

Tabela 15: Količina gledanja televizije med tednom in vikendom glede na učni uspeh 

 

 

med tednom med vikendom 

učno 

manj 

uspešni 

učno 

uspešni 

učno bolj 

uspešni 

učno 

manj 

uspešni 

učno 

uspešni 

učno bolj 

uspešni 

< 1 uro 
f 15 36 26 9 17 8 

f  % 28,8 34,0 38,8 17,3 16,0 11,9 

1 do 2 uri 
f 15 47 23 13 33 19 

f  % 28,8 44,3 34,3 25,0 31,1 28,4 

2 do 3 ure 
f 11 9 11 14 31 26 

f  % 21,2 8,5 16,4 26,9 29,2 38,8 

> 3 ure 
f 11 14 7 16 25 14 

f  % 21,2 13,2 10,4 30,8 23,6 20,9 

Skupaj 
f 52 106 67 52 106 67 

f  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                 

5 Za interpretacijo je pomembna informacija, da sem za vsakega anketiranca na podlagi njegovih zaključenih ocen 

pri posameznem predmetu izračunal povprečno zaključno oceno. Na podlagi teh ocen sem anketirance nato 

razdelil v tri skupine glede na učni uspeh in sicer na učno manj uspešne (povprečna skupna ocena do vključno 3), 

učno uspešne (povprečna skupna ocena nad 3 do manj kot 4,5) ter učno bolj uspešne (povprečna skupna ocena 

4,5 ali več).  

 



 

54 

 

Med tednom in med vikendom gledajo televizijo na splošno več časa učno manj uspešni učenci, 

vendar statistično pomembnih razlik v količini gledanja televizije glede na učni uspeh med 

tednom ne moremo potrditi (χ2 = 10,42, g = 6, p = 0,108), prav tako tudi ne med vikendom (χ2  

= 4,01 g = 6, p = 0,675). 

3.4.1.3 Razlogi osmošolcev za gledanje televizije in vsebine, ki jih zanimajo 

Temeljni razlogi za gledanje televizije vsakega gledalca so stimulansi (Bentje idr., 2001), ki 

zagotovijo določeno mero vznemirjenja (Gunter in McAller, 1990).  

3.4.1.4 Razlogi za gledanje televizije 

Na vprašanje, kateri so razlogi za gledanje televizije pri učencih ljubljanske regije, je bilo 

učencem ponujenih 7 razlogov, ki so jih ocenili na  5-stopenjski lestvici (pri čemer pomeni 1 – 

se sploh ne strinjajo, 2 – se ne strinjajo, 3 – se niti ne strinjajo niti strinjajo, 4 – se strinjajo, 5 

– se zelo strinjajo s trditvijo).  

Tabela 16: Razlogi za gledanje televizije 

 
Skupaj 

N M SD 

Gledam jo iz navade. 224 2,73 1,52 

Z njo preganjam dolgčas. 224 3,59 1,42 

Da izvem dnevne informacije. 224 2,80 1,50 

Omogoča mi, da lahko o različnih temah govorim s prijatelji. 224 3,23 1,47 

Ob gledanju se sprostim. 224 3,88 1,26 

Ob gledanju televizije se veliko naučim. 224 3,28 1,42 

Uživam v domišljijskem svetu. 224 3,33 1,58 

Drugo. 24 2,88 1,54 

Iz tabele je razvidno, da učenci najpogosteje gledajo televizijo zaradi sprostitve (M = 3,88, SD 

= 1,26). Med razlogi za gledanje televizije je na drugem mestu preganjanje dolgčasa (M = 3,59, 

SD = 1,42), na tretjem mestu pa uživanje v domišljijskem svetu (M = 3,33, SD = 1,58).  

Razlogi osmošolcev za gledanje televizije glede na spol 

Tabela 17: Razlogi za gledanje televizije glede na spol 

  

fantje dekleta 
 

t 

  

g 

  

p 
N M SD N M SD 

Gledam jo iz navade. 112 2,75 1,52 112 2,71 1,52 0,176 222 0,86 

Z njo preganjam dolgčas. 112 3,54 1,47 112 3,64 1,37 -0,563 222 0,574 

Da izvem dnevne informacije. 112 3,00 1,54 112 2,61 1,44 1,969 222 0,05 
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Omogoča mi, da lahko o različnih  

temah govorim s prijatelji. 
113 3,34 1,53 111 3,13 1,41 1,069 221 0,286 

Ob gledanju se sprostim. 113 3,89 1,28 112 3,88 1,25 0,059 223 0,953 

Ob gledanju televizije se veliko naučim. 112 3,32 1,51 110 3,24 1,32 0,447 217 0,655 

Uživam v domišljijskem svetu. 110 3,15 1,6 110 3,51 1,54 -1,718 217 0,087 

Drugo. 12 2,88 1,54 4 3 1,51 -0,188 22 0,852 

Pri dekletih je med razlogi za gledanje televizije sprostitev (M = 3,88, SD = 1,25), na drugem 

mestu je ugodje v fantazijskem svetu (M = 3,51, SD = 1,54), na tretjem mestu pa preganjanje 

dolgčasa (M = 3,64, SD = 1,37). Fantje jo najpogosteje gledajo, zaradi sprostitve (M = 3,89, 

SD = 1,28). Televizijo pogosto gledajo, saj so z njo krajšajo čas (M = 3,54, SD = 1,47) ter o 

njeni vsebini tudi govorijo s prijatelji (M = 3,54, SD = 1,53). Glede na to, da proučujem 

izobraževalni vidik televizijskih vsebin pri učencih, je zanimivo, da poroča o izobraževalni 

funkciji televizije več fantov (M = 3,32, SD = 1,51) kot deklet (M = 3,24, SD = 1,32).  

Rezultati statistične analize podatkov dokazujejo, da se statistično pomembna razlika med 

razlogi za gledanje televizije glede na spol pojavlja le pri razlogu informiranost o dnevnem 

dogajanju (t = 1,97, g = 222, p = 0,050), pri čemer to velja bolj za dečke kot za deklice. 

Razlogi osmošolcev za gledanje televizije glede na učni uspeh 

 Tabela 18: Razlogi za gledanje televizije glede na učni uspeh 

  

učno manj 

uspešni 
učno uspešni 

učno bolj 

uspešni F p 

N M SD N M SD N M SD 

Gledam jo iz navade. 52 2,92 1,49 106 2,79 1,58 67 2,49 1,41 1,324 0,268 

Z njo preganjam dolgčas. 52 3,46 1,46 106 3,63 1,45 67 3,63 1,36 0,272 0,762 

Da izvem dnevne informacije. 52 3,27 1,43 106 2,68 1,57 67 2,64 1,39 3,332 0,038 

Omogoča mi, da lahko o različnih 

temah  govorim s prijatelji. 
52 3,23 1,57 106 3,29 1,48 67 3,15 1,41 0,174 0,84 

Ob gledanju se sprostim. 52 3,81 1,21 106 3,83 1,32 67 4,01 1,22 0,547 0,579 

Ob gledanju televizije se veliko naučim. 52 3,47 1,42 106 3,11 1,43 67 3,4 1,38 1,438 0,24 

Uživam v domišljijskem svetu. 52 3,12 1,64 106 3,33 1,5 67 3,48 1,65 0,76 0,469 

Drugo. 6 2,67 1,51 8 3 1,51 10 3 1,63 0,102 0,903 

Iz podatkov lahko razberemo, da učno manj uspešni učenci največkrat gledajo televizijo, saj se 

ob njej sprostijo (M = 3,81, SD = 1,21). Pri tem odgovoru je tudi najnižja vrednost standardnega 

odklona. Drug najpogostejši razlog, ki ga navajajo je, da se ob njej tudi veliko naučijo (M=3,47, 

SD=1,42), na tretjem mestu je preganjanje dolgčasa (M = 3,46, SD = 1,46).  

Pri učno uspešnih učencih izstopa med razlogi sprostitev ob televiziji (M = 3,83, SD = 1,32), na 

drugem mestu je preganjanje dolgčasa (M = 3,63, SD = 1,45). Zelo pogosto ti učenci navajajo, 

da je razlog za gledanje televizije še uživanje v domišljijskem svetu (M = 3,33, SD = 1,50).  
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Med razlogi za gledanje televizije med učno bolj uspešnimi učenci najbolj izstopa prav razlog  

ob televiziji se sprostim (M = 4,01, SD = 1,22), na drugem mestu največkrat izberejo televizijo, 

da z njo preganjajo dolgčas (M = 3,63, SD = 1,36), na tretjem mestu je med razlogi še uživanje 

v domišljijskem svetu (M = 3,48, SD = 1,65).  

Rezultati statistične analize razlogov za gledanje televizije glede na učni uspeh kažejo, da se 

pojavlja statistično pomembna razlika le pri razlogu da izvem dnevne informacije (χ2=10,42, g 

= 6, p = 0,108). Presenetljivo je, da gleda televizijo iz tega razloga več  učno manj uspešnih 

učencev (M = 3,33) in manj učno bolj uspešnih učencev (M = 2,64), pri čemer je vrednost F- 

statistike 3,33 (p = 0,038). To si lahko razlagamo z rezultati, ki navajajo, da gleda televizijo 

tudi največ učno manj uspešnih učencev, ki se tudi strinjajo, da jo gledajo iz navade, kar 

pomeni, da so z dnevnimi novicami tudi bolj seznanjeni in sledijo zgodbam in imajo morda tudi 

za to povečan interes za gledanje teh oddaj. 

Na gledanje televizije kot vira sprostitve in zabave sta opozorila že Gunter in McAller (1990), 

ki ugotavljata, da se učno manj uspešni otroci in mladostniki ob pomanjkanju informacij v 

realnem svetu po navadi poslužujejo televizije kot sredstva, ki izpolnjuje njihova socializacijska 

pričakovanja. Zato je ta skupina, če nima dodatnih gibalnih in motoričnih aktivnosti še posebej 

ranljiva in občutljiva za posledice pretirane uporabe televizije v prostem času, kar lahko vodi 

tudi v različne oblike odvisnosti in negativnih posledic.  

3.4.1.5 Gledanost televizijskih vsebin pri osmošolcih 

Z otrokovim razvojem se spreminja tudi količina in vsebina ogledanih televizijskih vsebin. Na 

to vplivajo otrokove spoznavne sposobnosti, dejavniki iz njegovega vsakdanjega življenja in 

osebne želje, pa tudi individualne značilnosti posameznika ter sociokulturni okvir. Čas gledanja 

televizije narašča v predšolskem obdobju, vrhunec nastopi med osmim in trinajstim letom, z 

mladostništvom pa začne počasi upadati (Huston, Bickham, Lee in Wright, 2007).  

Pri vprašanju o televizijskih vsebinah, ki učence najbolj zanimajo jim je bilo ponujenih 9 

različnih zvrsti televizijskega programa: filmi; zabavne oddaje; resničnostni šovi; 

dokumentarne oddaje o naravi; glasbene oddaje; dokumentarne oddaje o ljudeh, zgodovini; 

pogovorne oddaje; risanke; novice, poročila, dnevnik), ki jih mladi najpogosteje gledajo. Izbrali 

so lahko več možnih odgovorov.  

Tabela 19: Gledanost televizijskih vsebin in programov 

  f f  % 

filmi 193 85,8 

zabavne oddaje 99 44,0 

resničnostni šovi 59 26,2 

dokumentarne oddaje o naravi 52 23,1 

glasbene oddaje 44 19,6 

dokumentarne oddaje o ljudeh, zgodovini 42 18,7 

pogovorne oddaje  40 17,8 

znanstvena fantastika, risanke 38 16,9 

novice, poročila, dnevnik 35 15,6 

oddaje o ekologiji 11 4,9 
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drugo 39 17,3 

Iz tabele je razvidno, da so pri osmošolcih ljubljanske regije med televizijskimi vsebinami 

najbolj priljubljeni filmi (85,8 %), zabavne oddaje (44,0 %) in resničnostni šovi (26,2 %). 

Priljubljene so še dokumentarne oddaje o naravi (23,1 %), o ljudeh in zgodovini (18,7 %) ter 

pogovorne oddaje (17,8 %). Najmanj so priljubljene oddaje o ekologiji (17,3 %). Pod drugo 

(17,3 %) pa navajajo nadaljevanke (telenovele, detektivske serije, zabavne serije ...) ter športne 

vsebine.  

Ti podatki so primerljivi s podatki slovenske raziskave o medijskih navadah slovenskih 

osnovnošolcev (Erjavec in Volčič, 1999), saj tudi tam po gledanosti izstopajo nadaljevanke, 

ljubezenski ter pustolovski filmi (77,5 %), prav tako pa skoraj enak odstotek osmošolcev in 

slovenskih najstnikov gleda tudi glasbene oddaje (21 %). V primerjavi z nemškimi vrstniki 

(Ullrich 2013, v Vom Orde, 2015) slovenski osmošolci gledajo manj informativnih oddaj ter 

znanstvenofantastičnih vsebin in risank, tako nemški kot slovenski najstniki pa gledajo podoben 

delež glasbenih oddaj.  

Gledanost televizijskih vsebin in programov glede na spol 

Tabela 20: Gledanost televizijskih vsebin in programov glede na spol 

 
fantje dekleta 

χ2 g p 
f f  % f f  % 

oddaje o ekologiji 4 3,5 7 6,3 6,629 2 0,036 

novice, poročila, dnevnik 20 17,7 15 13,4 0,782 2 0,676 

pogovorne oddaje 20 17,7 21 17,9 1,043 2 0,594 

dokumentarne oddaje o naravi 31 27,4 21 18,8 1,688 2 0,43 

znanstvena fantastika, risanke 16 14,2 22 19,6 4,102 2 0,129 

dokumentarne oddaje o ljudeh, zgodovini 19 16,8 23 20,5 4,377 2 0,112 

glasbene oddaje 18 15,9 26 23,2 1,274 2 0,529 

resničnostni šovi 25 22,1 34 30,4 0,738 2 0,691 

zabavne oddaje 45 39,8 54 48,2 9,049 2 0,011 

filmi 91 80,5 102 91,1 7,148 2 0,028 

drugo 23 18,6 19 16,1 0,065 2 0,968 

Med dekleti so najbolj priljubljeni filmi (91,1 %), sledijo zabavne oddaje (48,2 %), resničnostni 

šovi (30,4 %), glasbene oddaje (23,5 %) ter dokumentarne oddaje o ljudeh(23,52 %). Med fanti 

so najbolj priljubljeni filmi (80,5 %), zabavne oddaje (39,8 %), resničnostni šovi (22,1 %) ter 

dokumentarne oddaje o naravi (27,4 %). Do največjih razlik v priljubljenosti televizijskih 

vsebin glede na spol torej prihaja pri filmih, ki so pri deklicah bolj priljubljeni (91,1 %) kot pri 

dečkih, pri katerih so bolj priljubljeni dokumentarci o naravi  (27,4 %). Pri obeh spolih so enako 

priljubljene pogovorne oddaje (18 %).  

Rezultati gledanosti televizijskih vsebin glede na spol kažejo, da prihaja do statistično 

pomembnih razlik le pri filmu (χ2 = 5,12, g = 1, p = 0,024).  
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Če te rezultate primerjamo z nemško raziskavo gledanosti televizije po vsebini (Ullrich, 2013 

v Vom Orde, 2015) vidimo, da je bistvena razlika le pri znanstveni fantastiki oz. risankah, ki jo 

gleda štirikrat več nemških najstnikov kot slovenskih osmošolcev pričujoče raziskave.  

Gledanost televizijskih vsebin in programov glede na učni uspeh 

Tabela 21: Gledanost televizijskih vsebin in programov glede na učni uspeh 

 
učno  manj 

uspešni 

učno 

uspešni 

učno bolj 

uspešni χ2 g p 

 f f  % f f  % f f  % 

oddaje o ekologiji 2 3,8 2 1,9 7 10,4 6,629 2 0,036 

novice, poročila, dnevnik 10 19,2 16 15,1 9 13,4 0,782 2 0,676 

znanstvena fantastika, risanke 13 25,0 13 12,3 12 17,9 4,102 2 0,129 

glasbene oddaje 13 25,0 19 17,9 12 17,9 1,274 2 0,529 

pogovorne oddaje 10 19,2 16 15,1 14 20,9 1,043 2 0,594 

resničnostni šovi 16 30,8 26 24,5 17 25,4 0,738 2 0,691 

dokumentarne oddaje o ljudeh, zgodovini 7 13,5 17 16,0 18 26,9 4,377 2 0,112 

dokumentarne oddaje o naravi 12 23,1 21 19,8 19 28,4 1,688 2 0,43 

zabavne oddaje 23 44,2 37 34,9 39 58,2 9,049 2 0,011 

filmi 40 76,9 90 84,9 63 94,0 7,148 2 0,028 

 

drugo 10 17,3 20 17,9 12 16,4 0,065 2 0,968 

76 % učno manj uspešnih učencev najraje gleda filme, po priljubljenosti so na drugem mestu 

zabavne oddaje (44,2 %) ter resničnostni šovi (39,8 %). Med njimi so najmanj priljubljene 

oddaje o ekologiji (3,8 %).  

Pri učno uspešnejših učencih so med televizijskimi vsebinami ravno najbolj priljubljeni filmi 

(84,9 %), več kot tretjina (34,9 %) jih najraje gleda tudi zabavne oddaje, na tretjem mestu so 

resničnostni šovi, ki jih najraje gleda kar četrtina (24,5 %).  

Filmi (94,0 %)so najbolj priljubljeni pri tudi učno bolj uspešnih učencih, na drugem mestu po 

priljubljenosti so zabavne oddaje (58,2 %), priljubljeni pa so jim še dokumentarne oddaje o 

naravi (28,4 %) ter o ljudeh, zgodovini (26,9 %).  

Pri najpogostejši izbiri ogledanih televizijskih vsebin glede na učni uspeh prihaja do statično 

pomembnih razlik pri filmih (χ2 = 7,148, g = 2, p = 0,0208), ki si jih ogleda večji delež učno 

uspešnih kot učno manj uspešnih in zabavnih oddajah (χ2 = 9,049, g = 2, p = 0,011), ki jih gleda 

večji delež učno uspešnih kot učencev iz ostalih skupin. Ravno tako pa tudi pri oddajah o 

ekologiji (χ2 = 6,629, g = 2, p = 0,036) – tudi te oddaje gleda precej večji delež učno uspešnih 

kot ostalih učencev.  
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3.4.1.6 Gledanost dnevnih in tedenskih informativnih oddaj za odrasle in 

dnevnoinformativne oddaje Infodrom 

Feilitzen (1999) ugotavlja, da otroci po osmih letih starosti ne spremlja več (le) programa, ki je 

namenjen njim, temveč jim postane ljuba tudi fikcija, primarno namenjena odraslim. Obenem 

pa jih zanimajo tudi nekatere informativne oddaje, predvajane v poznih večernih urah. Zato me 

je zanimalo, v kolikšni meri učence zanimajo aktualne novice. Za analizo glede na spol in uspeh 

sem trenutne aktualne informativne oddaje razdelil v tri kategorije: dnevnoinformativne oddaje 

za odrasle (Dnevnik, 24 ur, Danes, Svet in Odmevi), tedenske informativne oddaje (Preverjeno!, 

EPILOG in Tarča) ter dnevnoinformativna oddaja za otroke in mladostnike (Infodrom). Učence 

sem spraševal, kako pogosto gledajo informativne oddaje: vedno – pogosto – včasih – zelo 

redko – nikoli. Pri tem sem pri računanju pogostosti znotraj posamezne skupine upošteval tisto 

oddajo, ki jo gledajo najpogosteje. 

Tabela 22: Gledanost dnevnih in tedenskih informativnih oddaj za odrasle in oddaj Infodrom 

 
vedno pogosto včasih zelo redko nikoli SKUPAJ 

f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

Dnevnik, 

TV Slovenija 
7 3,1 31 13,8 29 12,9 75 33,3 83 36,9 225 100,0 

24 ur, 

POP TV 
38 16,9 69 30,6 45 20,0 44 19,6 29 12,9 225 100,0 

DANES, 

Planet TV 
12 5,3 27 12,0 36 16,0 70 31,1 80 35,6 225 100,0 

SVET, 

Kanal A 
26 11,6 37 16,4 41 18,2 62 27,6 59 26,2 225 100,0 

Odmevi, 

TV Slovenija 
4 1,7 12 5,3 13 5,8 67 29,8 129 57,3 225 100,0 

Preverjeno!, 

POP TV 
18 8,0 26 11,6 34 15,1 64 28,4 83 36,9 225 100,0 

EPILOG, 

POP TV 
19 8,4 11 4,9 19 8,4 62 27,6 114 50,7 225 100,0 

Tarča, 

TV Slovenija 
5 2,2 4 1,7 4 1,7 50 22,2 162 72,2 225 100,0 

Infodrom, 

TV Slovenija 
10 4,4 15 6,7 38 16,9 58 25,8 104 46,2 225 100,0 

Drugo 3 1,3 2 0,8 2 0,8 5 2,2 14 6,2 26 100,0 

Skupaj 142 6,9 234 11,4 261 12,8 552 27,1 857 41,9 2041 100,0 

Na splošno lahko glede gledanosti informativnih oddaj rečem, da je zanimanje učencev za 

informativne oddaje zelo nizko, saj jih 41,9 % gleda zelo redko ali celo nikoli (41,9 %). Med 

dnevnoinformativnimi oddajami učenci najpogosteje gledajo oddajo 24 ur (vedno – 16,9 %, 

pogosto – 30,6 % učencev) ter popoldansko magazinsko informativno oddajo Svet (vedno –

11,6%, pogosto – 16,4 %). Med tedenskimi informativnimi oddajami izstopata oddaji EPILOG 

(vedno – 8,4 %, pogosto – 4,9 % anketirancev) in Preverjeno! (vedno – 8,0 %, pogosto – 11,6% 

učencev). Med dnevnoinformativnimi oddajami je oddaja Infodrom, namenjena ravno njim, na 

repu gledanosti. Nikoli je ne gleda več kot polovica osmošolcev (46,2 %), zelo redko le dobra 
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četrtina (25,8 %), medtem ko jo pogosto gleda 6,7 % učencev. Zvestih gledalcev je zelo malo, 

saj jo vedno gleda le 4,4 %.   

Na splošno pa so najmanj priljubljene dnevnoinformativne oddaje Odmevi (nikoli – 57,3 %) ter 

Dnevnik (36,9 %) in Dane (nikoli – več kot tretjina učencev (35,6 %)), med tedenskimi 

informativnimi pa izstopa oddaja Tarča (nikoli – 72,2 %), Epilog (nikoli – 50,7%) in 

Preverjeno! (nikoli – 36,9 %).  

Pod drugo med dnevnoinformativnimi oddajami vedno gledajo dnevnoinformativni program 

BBC (1,3 % učencev), pogosto (11,4 % učencev) si ogledajo tudi poročila na RTS Srbija, včasih 

pa še tedensko dnevnoinformativno oddajo Galileo (0,8 % učencev). 

Iz tabele je tudi razvidno, da učenci  gledajo neprimerno več dnevnoinformativnih oddaj, ki so 

primerne za odrasle, saj večina odgovorov učencev pod vedno in pogosto presegajo vrednosti 

odgovorov gledanosti oddaje Infodroma (4,4 %), ki je namenjena ravno njim.  

Pogostost gledanja dnevnih in tedenskih informativnih oddaj za odrasle in informativne oddaje 

Infodrom glede spol  

Tabela 23: Pogostost gledanja dnevnoinformativnih oddaj za odrasle glede na spol 

 

dnevnoinformativne  

oddaje za odrasle 

fantje dekleta 

vedno 
f 32 17 

f  % 29,1 15,2 

pogosto 
f 34 39 

f  % 30,9 34,8 

včasih 
f 21 23 

f  % 19,1 20,5 

zelo redko 
f 13 22 

f  % 11,8 19,6 

nikoli 
f 10 11 

f  % 9,1 9,8 

Skupaj 
f 110 112 

f  % 100,0 100,0 

Rezultati statistične analize dokazujejo, da se pri pogostosti gledanja dnevnoinformativnih 

oddaj za odrasle glede spol ne pojavljajo statistično pomembne razlike (χ2 = 7,37, g = 4, p = 

0,118).  

Tabela 24: Pogostost gledanja tedenskih informativnih oddaj za odrasle glede na spol 

 

tedenske 

informativne oddaje za odrasle 

fantje dekleta 

vedno 
f 11 9 

f  % 10,3 8,1 



 

61 

 

pogosto 
f 14 12 

f  % 13,1 10,8 

včasih 
f 16 22 

f  % 15,0 19,8 

zelo redko 
f 33 32 

f  % 30,8 28,8 

nikoli 
f 33 36 

f  % 30,8 32,4 

Skupaj 
f 107 111 

f % 100,0 100,0 

 

Fantje in dekleta se glede pogostosti gledanja tedenskih informativnih oddaj za odrasle ne 

razlikujejo statistično pomembno (χ2  = 1,374, g = 4, p = 0,849).  

Tabela 25: Pogostost gledanja dnevnoinformativnih oddaj Infodrom glede na spol 

 

dnevnoinformativna  

oddaja Infodrom 

fantje dekleta 

vedno 
f 3 6 

f  % 2,7 5,4 

pogosto 
f 10 5 

f % 8,9 4,5 

včasih 
f 18 20 

f  % 16,1 17,9 

zelo redko 
f 29 29 

f  % 25,9 25,9 

nikoli 
f 52 52 

f  % 46,4 46,4 

Skupaj 
f 112 112 

f  % 100,0 100,0 

V gledanosti dnevnoinformativne oddaje Infodrom glede na spol ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik (χ2 = 2,77, g = 4, p = 0,597).   

Pogostost gledanja informativnih oddaj za odrasle in dnevnoinformativne oddaje Infodrom 

glede na učni uspeh 

Tabela 26: Pogostost gledanja dnevnoinformativnih oddaj za odrasle glede na učni uspeh 

 

 

dnevnoinformativne oddaje 

za odrasle 

učno manj 

uspešni 

učno  

uspešni 

učno bolj 

uspešni 

vedno f 13 26 10 

f  % 26,0 24,8 14,9 

pogosto f 17 34 22 

f  % 34,0 32,4 32,8 

včasih f 6 26 12 
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f  % 12,0 24,8 17,9 

zelo redko f 8 9 18 

f  % 16,0 8,6 26,9 

nikoli f 6 10 5 

f  % 12,0 9,5 7,5 

Skupaj f 50 105 67 

f  % 100,0 100,0 100,0 

Rezultati statistične analize dokazujejo, da se statistično pomembne razlike v gledanosti 

dnevnih informativnih oddaj glede na učni uspeh ne pojavljajo (χ2  = 14,54, g = 8, p = 0,069). 

Tabela 27: Pogostost gledanja tedenskih informativnih oddaj za odrasle glede na učni uspeh 

 

 

tedenske informativne oddaje  

za odrasle 

učno manj 

uspešni 

učno 

uspešni 

učno bolj 

uspešni 

vedno 
f 6 9 5 

f  % 12,5 8,7 7,5 

pogosto 
f 6 8 12 

f  % 12,5 7,8 17,9 

včasih 
f 6 19 13 

f  % 12,5 18,4 19,4 

zelo redko 
f 15 33 17 

f  % 31,3 32,0 25,4 

nikoli 
f 15 34 20 

f  % 31,3 33,0 29,9 

Skupaj 
f 48 103 67 

f  % 100,0 100,0 100,0 

Do statistično pomembnih razlik v gledanosti učencev tedenskih informativnih oddaj za odrasle 

glede na učni uspeh se ne pojavljajo (χ2 = 5,99, g = 8, p = 0,648). 

Tabela 28: Pogostost gledanja dnevnoinformativnih oddaj Infodrom glede na učni uspeh 

 

 

dnevnoinformativna oddaja 

Infodrom 

  učno 

manj 

uspešni 

učno 

uspeš

ni 

učno 

bolj 

uspešni 

vedno f 4 2 3 

f  % 7,8 1,9 4,5 

pogosto f 4 7 4 

f  % 7,8 6,6 6,0 

včasih f 6 19 13 

f  % 11,8 17,9 19,4 

zelo 

redko 

f 12 30 16 

f  % 23,5 28,3 23,9 

nikoli f 25 48 31 

f % 49,0 45,3 46,3 
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Skupaj f 51 106 63 

f % 100,0 100,0 100,0 

V gledanosti dnevnoinformativne oddaje Infodrom glede na učni uspeh ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik (χ2 = 4,91, g = 8, p = 0,767).  

3.4.1.7 Razlogi za gledanje informativnih oddaj za odrasle in dnevnoinformativne oddaje 

Infodrom 

Medijski psihologi in sociologi razlagajo, da so razlogi za gledanje informativnih oddaj njihova 

želja po informiranosti. Ker mladi gledajo dnevnoinformativne oddaje za odrasle, predvidevam, 

da je razlog informativne in  praktične narave, informacije pa lahko služijo tudi kot tema 

pogovora med mladimi. 

Učenci so se lahko pri tem vprašanju opredelili glede stopnje strinjanja s posameznim razlogom 

za gledanje dnevnoinformativne oddaje, ki je bil napisan v obliki pozitivne trditve. Učenci so 

na petstopenjski lestvici izbrali stopnjo strinjanja s posameznim razlogom.  

Tabela 29: Razlogi za gledanje informativnih oddaj za odrasle 

 

informativne oddaje za odrasle 

N M SD 

Gledajo jih tudi starši. 219 3,37 1,49 

V njih lahko vidim veliko nasilja. 218 2,79 1,50 

Novice so zanimive, zabavne. 216 3,22 1,45 

O novicah se lahko pogovarjam s prijatelji. 215 2,9 1,46 

Gledam jih, ker želim biti razgledan. 215 3,31 1,44 

Iz teh oddaj izvem koristne informacije za vsakdanje življenje. 217 3,52 1,31 

Vse, kar prikazujejo v teh oddajah, se lahko zgodi tudi meni. 216 3,55 1,33 

Verjamem, da so vse te novice resnične. 217 3,5 1,38 

Potem vem, kako ravnati v določenih situacijah. 217 3,46 1,40 

Iz tabele lahko razberem, da so glavni razlogi učencev za gledanje dnevnoinformativnih oddaj 

za odrasle največkrat, da se lahko dogodki iz oddaje zgodijo tudi njim (M = 3,55, SD = 1,33) 

ter da lahko v teh oddajah najdejo koristne informacije za vsakdanje življenje (M = 3,52, SD = 

1,31). Tretji najpogostejši razlog pa je, da potem vedo, kako ravnati v določenih situacijah (M 

= 3,46, SD= 1,40). Učinek vzgleda staršev je med razlogi na četrtem mestu (M = 3,37, SD = 

1,49). 

Tabela 30: Razlogi za gledanje dnevnoinformativne oddaje Infodrom glede na spol 

 
dnevnoinformativna oddaja Infodrom 

N M SD 
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Gledajo jih tudi starši. 198 2,36 1,34 

V njih lahko vidim veliko nasilja. 197 2,08 1,12 

Novice so zanimive, zabavne. 197 3,12 1,31 

O novicah se lahko pogovarjam s prijatelji. 195 2,85 1,35 

Gledam jih, ker želim biti razgledan. 195 3,11 1,31 

Iz teh oddaj izvem koristne informacije za vsakdanje življenje. 197 3,07 1,35 

Vse, kar prikazujejo v teh oddajah, se lahko zgodi tudi meni. 198 3,11 1,31 

Verjamem, da so vse te novice resnične. 195 3,15 1,30 

Potem vem, kako ravnati v določenih situacijah. 196 3,2 1,36 

Med razlogi za gledanost dnevnoinformativne oddaje Infodrom je na prvem mestu zaupanje v 

informacije, saj jim učenci verjamejo (M = 3,15, SD = 1,30). Drug najpogostejši razlog je 

razumljivost in pestrost vsebine oddaje (M = 3,12, SD = 1,31), na tretjem mestu pa tudi razlog  

želja po razgledanosti (M = 3,11, SD = 1,31).  

Razlogi za gledanje informativnih oddaj za odrasle in dnevnoinformativne oddaje za mlade 

glede na spol 

Tabela 31: Razlogi za gledanje informativnih oddaj za odrasle glede na spol 

 

informativne oddaje za odrasle 

t g p fantje dekleta 

N M SD N M SD 

Gledajo jih tudi starši. 110 3,31 1,50 109 3,44 1,48 -0,652 217 0,515 

V njih lahko vidim veliko nasilja. 109 3,00 1,45 109 2,58 1,53 2,093 216 0,038 

Novice so zanimive, zabavne. 109 3,38 1,48 107 3,06 1,42 1,627 214 0,105 

O novicah se lahko pogovarjam s 

prijatelji. 108 3,06 1,45 107 2,73 1,46 1,695 213 0,092 

Gledam jih, ker želim biti razgledan. 109 3,46 1,36 106 3,16 1,5 1,526 213 0,128 

Iz teh oddaj izvem koristne informacije za 

vsakdanje življenje. 110 3,59 1,21 107 3,45 1,40 0,798 209 0,426 

Vse, kar prikazujejo v teh oddajah, se 

lahko zgodi tudi meni. 110 3,66 1,27 106 3,43 1,38 1,272 214 0,205 

Verjamem, da so vse te novice resnične. 109 3,63 1,30 108 3,36 1,44 1,461 215 0,146 

Potem vem, kako ravnati v določenih 

situacijah. 110 3,6 1,30 107 3,31 1,50 1,538 215 0,126 

Iz rezultatov je razvidno, da gledajo fantje informativne oddaje za odrasle predvsem iz 

praktičnih razlogov, saj verjamejo, da se vse, kar prikazujejo v teh oddajah, lahko zgodi tudi 

njim (M = 3,66, SD = 1,27). Verjamejo tudi v resničnost informacij (M = 3,63, SD = 1,30)  ker 

nato vedo, kako ravnati v določenih situacijah (M =3,6, SD =1,30). 
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Dekleta v največji meri gledajo te oddaje, ker v njih izvedo koristne informacije za vsakdanje 

življenje (M = 3,45, SD = 1,40) in ker jih gledajo tudi njihovi starši (M = 3,44, SD = 1,48). 

Tretji najpogostejši razlog je tudi, da vse, kar prikazujejo v teh oddajah, se lahko zgodi tudi 

meni (M = 3,43, SD = 1,38). 

Statistično pomembne razlike pri razlogih za gledanje informativnih oddaj za odrasle glede na 

spol se kažejo samo pri trditvi v njih vidim nasilje (t = 2,09, g = 216, p = 0,038), s katero se 

fantje v povprečju bolj strinjajo (M = 3,06, SD = 1,45) kot dekleta (M = 2,58, SD = 0,15). 

Tabela 32: Razlogi za gledanje dnevnoinformativne oddaje Infodrom glede na spol 

 

dnevnoinformativna oddaja 

Infodrom 
t g p 

fantje dekleta 

N M SD N M SD 

Gledajo jih tudi starši. 98 2,56 1,39 100 2,17 1,26 2,08 196 0,039 

V njih lahko vidim veliko nasilja. 97 2,30 1,22 100 1,86 0,96 2,80 183 0,006 

Novice so zanimive, zabavne. 97 3,25 1,32 100 3 1,30 1,33 195 0,185 

O novicah se lahko pogovarjam s prijatelji. 97 3,07 1,37 98 2,63 1,30 2,29 193 0,023 

Gledam jih, ker želim biti razgledan. 97 3,15 1,29 98 3,06 1,33 0,50 193 0,620 

Iz teh oddaj izvem koristne informacije za vsakdanje 

življenje. 98 3,23 1,32 99 2,91 1,36 1,70 195 0,090 

Vse, kar prikazujejo v teh oddajah, se lahko zgodi 

tudi meni. 98 3,17 1,33 100 3,05 1,30 0,66 196 0,510 

Verjamem, da so vse te novice resnične. 95 3,23 1,25 100 3,07 1,35 0,87 193 0,388 

Potem vem, kako ravnati v določenih situacijah. 98 3,24 1,35 98 3,15 1,38 0,47 194 0,638 

Iz rezultatov je razvidno, da fantje med razlogi za gledanje dnevnoinformativne oddaje 

Infodrom najpogosteje navajajo, da se lahko to, kar se dogaja v teh oddajah, zgodi tudi njim 

(M = 3,66, SD = 1,33) ter da so v njih koristne informacije za vsakdanje življenje (M = 3,59, 

SD = 1,31). Zanje je zelo pomemben tudi razlog resničnosti informacij, saj verjamejo, da so 

novice predstavljene v Infodromu tudi resnične (M = 3,50, SD = 1,38), kar kaže na določeno 

stopnjo razumevanja in zanimanja za svet, ki jih obdaja. 

Buckingham (1997) ugotavlja, da igrajo novice pomembno vlogo pri politični socializaciji, saj 

televizija pri otrocih pomembno prispeva k razvoju razumevanja političnega delovanja. Zato je 

pomembno za ozaveščene državljane in družbeno odgovorne potrošnike s podobnim 

vzgajanjem gledalcev informativnega programa nujno nadaljevati in redno skrbeti za kvaliteten 

program informativnega programa, ter spodbujati še več podobnih oddaj, kot je to trend v 

Evropi. Analiza virov kaže, da je v Sloveniji trenutno prisotna le ena dnevnoinformativna 

oddaja za mlade, kar je premalo. Glede na to, da gre za vzgojno in izobraževalno oddajo, bi bilo 

smotrno proučiti še njeno učinkovitost med mlajšimi državljani. 

Statistično pomembne razlike lahko potrdimo pri trditvi ker jih gledajo tudi starši (t = 2,08, g 
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= 196, p = 0,039), saj se s tem v povprečju bolj strinjajo fantje (M = 2,56, SD = 1,39) kot dekleta 

(M = 2,17, SD = 1,26).  

Fantje se tudi statistično pomembno bolj strinjajo s trditvijo, da v njih lahko vidijo veliko nasilja 

(t = 2,80, g = 182,7, p = 0,006), saj povprečna ocena za fante znaša 2,30 (SD = 1,22), za dekleta 

pa 1,86 (SD = 0,96).  

Prav tako lahko statistično potrdimo razlike v spolu pri trditvi, da se o novicah nato pogovarjajo 

s prijatelji (t = 2,29, g = 193, p = 0,023), pri čemer se s to trditvijo bolj strinjajo fantje (M = 

3,07, SD = 1,37) kot dekleta (M = 2,63, SD = 1,30). 

3.4.1.8 Doživljanje osmošolcev dnevnoinformativnih oddaj 

Medijski psihologi opozarjajo, da imajo lahko novice na otroke velik čustven vpliv; 

informativne oddaje lahko zaradi nerazumevanja konteksta ali same informacije tudi 

prestrašijo. Učenke in fantje so imeli možnost napisati, kako doživljajo dnevnoinformativne 

oddaje za odrasle in kako oddajo Infodrom. V odprtem vprašanju so napisali svoja čustva, ki 

sem jih nato zbral in uredil v dve ločeni frekvenčni tabeli za dnevnoinformativno oddajo za 

odrasle in za oddajo Infodrom.    

Tabela 33: Doživljanje učencev informativnih oddaj za odrasle 

informativne oddaje za odrasle 
Skupaj 

žalost radovednost jeza dolgčas presenečenje veselje strah 

f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

32 17,1 33 17,6 27 14,4 35 18,7 27 14,4 11 5,9 22 11,8 187 100,0 

Iz tabele lahko razberemo, da se učenci ob gledanju dnevnoinformativnih oddaj za odrasle 

najpogosteje počutijo dolgočasno (18,7 %), ob gledanju doživljajo tudi radovednost (17,6 %) 

in žalost (17,1 %). Le nekaj učencev doživlja ob gledanju teh oddaj tudi veselje (5,9 %).  

Tabela 34: Doživljanje učencev informativne oddaje Infodrom 

Ob gledanju dnevnoinformativne oddaje za otroke in mladostnike učenci najpogosteje 

doživljajo veselje (43,3 %),  velikokrat so ob spremljanju prispevkov tudi presenečeni (18 %) 

in ob tem doživljajo radovednost (16,9 %). Med čustvi, ki jih učenci najmanjkrat doživljajo sta 

žalost (5,8 %) in strah (1,2 %). 

informativna oddaja Infodrom 

Skupaj 

žalost radovednost jeza dolgčas presenečenje veselje strah 

f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

10 5,8 29 16,9 1 0,6 24 14,0 31 18,0 75 43,6 2 1,2 172 100,0 
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Učenci  več pozitivnih čustev (veselje, radovednost, presenečenje ...) navajajo ob spremljanju 

oddaje Infodrom kot ob novicah za odrasle, pri katerih se pojavljata najpogosteje dolgočasje in  

radovednost, verjetno zaradi nerazumevanja vsebin pa tudi žalost.  

Matthews (2005) se zaveda sporočilnosti dnevnoinformativnih oddaj za mladostnike, ki želijo 

lovijo ravnotežje sproščenostjo ter odraslo resnostjo oddaje. Hkrati pa ker mladi še nimajo 

veliko izkušenj s televizijskimi novicami kot žanrom, potrebujejo kar nekaj informacij in 

razlage o tem, kar je prikazano, saj lahko le na ta način novice razumejo.  

Doživljanje učencev informativnih oddaj za odrasle in dnevnoinformativne oddaje za otroke 

glede na spol 

Tabela 35: Doživljanje učencev informativnih oddaj za odrasle glede na spol 

 
informativne oddaje  

za odrasle 

 fantje dekleta 

žalost 
f 14 18 

f  % 14,6 19,8 

radovednost 
f 17 16 

f  % 17,7 17,6 

jeza 
f 15 12 

f  % 15,6 13,2 

dolgčas 
f 13 22 

f  % 13,5 24,2 

presenečenje 
f 19 8 

f  % 19,8 8,8 

veselje 
f 5 6 

f  % 5,2 6,6 

strah 
f 13 9 

f  % 13,5 9,9 

Zanimivo je, da se največje razlike v doživljanju dnevnoinformativnih oddaj za odrasle glede 

na spol pojavljajo pri doživljanju presenečenja (Pfantje = 19,8 %, Pdeklice = 8,8%) ter dolgčasa 

(Dfantje = 13,5 %, Ddeklice = 24,2 %). Statistično pomembne razlike v doživljanju 

dnevnoinformativnih oddaj za odrasle glede na spol (χ2 = 8,35, g = 6, p = 0,2114) pa se ne 

pojavljajo. 

Tabela 36: Doživljanje učencev dnevnoinformativne oddaje Infodrom glede na spol 

 dnevnoinformativna oddaja  

Infodrom 

 fantje dekleta 

žalost f 5 5 

f  % 5,4 6,3 

radovednost f 16 13 

f  % 17,4 16,3 
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jeza f 1 0 

f  % 1,1 0,0 

dolgčas f 7 17 

f  % 7,6 21,3 

presenečenje f 20 11 

f  % 21,7 13,8 

veselje f 43 32 

f  % 46,7 40,0 

strah f 0 2 

f  % 0,0 2,5 

Fantje najpogosteje navajajo, da ob spremljanju dnevnoinformativne oddaje Infodrom 

doživljajo veselje (46,7 %), nekaj manj kot četrtina pa presenečenje (21,7 %). Na tretjem mestu 

se pojavlja občutek radovednosti(17,4 %). Tudi dekleta doživljajo oddajo Infodrom zelo 

podobno, saj jih več kot polovica (40,0 %) doživlja veselje. Nekaj manj kot četrtina pa občuti 

ob spremljanju oddaje dolgčas (21,3 %). Učenci skoraj nikoli ob spremljanju programa, ki je 

namenjen ravno njim ne doživljajo strahu, saj fantje tega ne občutijo nikoli, deklice pa v 

zanemarljivem deležu (2,5 %). 

Statistično pomembne razlike v doživljanju dnevnoinformativne oddaje za otroke glede na spol 

so na meji statistične značilnosti oziroma se statistično pomembne razlike pojavljajo (χ2 = 

12,198, g = 6, p = 0,058).  

Doživljanje učencev informativnih oddaj za odrasle in dnevnoinformativne oddaje za otroke 

glede na učni uspeh 

Tabela 37: Doživljanje učencev informativnih oddaj za odrasle glede na učni uspeh 

  

informativne oddaje za odrasle 

učno manj  

uspešni 

učno  

uspešni 

učno bolj  

uspešni 

žalost 
f 6 12 14 

f  % 14,0 13,8 24,6 

radovednost 
f 10 11 12 

f  % 23,3 12,6 21,1 

jeza 
f 8 13 6 

f  % 18,6 14,9 10,5 

dolgčas 
f 6 17 12 

f  % 14,0 19,5 21,1 

presenečenje 
f 8 16 3 

f  % 18,6 18,4 5,3 

veselje 
f 1 7 3 

f  % 2,3 8,0 5,3 

strah 
f 4 11 7 

f  % 9,3 12,6 12,3 

Skupaj f 43 87 57 

f  % 100,0 100,0 100,0 
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Statistično pomembnih razlike v doživljanju dnevnoinformativnih oddaj za odrasle glede na 

učni uspeh ne obstajajo (χ2 = 8,88, g = 12, p = 0,256). 

Tabela 38: Doživljanje učencev dnevnoinformativne oddaje Infodrom glede na učni uspeh 

  

informativna oddaja Infodrom 

učno manj  

uspešni 

učno  

uspešni 

učno bolj  

uspešni 

žalost f 3 4 3 

f  % 7,7 4,9 5,8 

radovednost f 6 12 11 

f  % 15,4 14,8 21,1 

jeza f 0 1 0 

f  % 0,0 1,2 0,0 

dolgčas f 9 10 5 

f  % 23,1 12,3 9,6 

presenečenje f 7 16 8 

f  % 17,9 19,8 15,4 

veselje f 13 37 25 

f  % 33,3 45,7 48,1 

strah f 1 1 0 

f  % 2,6 1,2 0,0 

Skupaj f 39 81 52 

f  % 100,0 100,0 100,0 

Statistično pomembnih razlike v doživljanju dnevnoinformativnih oddaj za odrasle glede na 

učni uspeh ne obstajajo (χ2 = 8,885, g = 12, p = 0,713). 

3.4.1.9 Presoja osmošolcev glede pomena vključevanja televizije in medijev v pouk in učenje 

Kot je bilo v delu že omenjeno, doživljajo učenci televizijo največkrat kot vir zabave in z njo 

preganjajo dolgčas. Zavedajo se pa tudi izobraževalne funkcije, ki jo lahko ima. Zato me je 

zanimalo, ali se učenci zavedajo učinkov, ki jih lahko ima televizija ob aktivnem spremljanju 

avdiovizualnega materiala, izbranega ob strokovni presoji učitelja. Vprašal sem jih, kako jim 

uporaba televizije koristi pri pouku. Na voljo so imeli posamezne trditve, ki so jim označili 

stopnjo strinjanja (se sploh ne strinjam – se ne strinjam – se ne morem odločiti – se  strinjam – 

se zelo  strinjam).  

Tabela 39: Presoja učencev glede pomena vključevanja televizije in medijev v pouk in učenje 

 Skupaj 

 N M SD 

Za oblikovanje stališč, ko izvem različna mnenja strokovnjakov o učni snovi. 225 3,81 1,204 

Da ugotovim uporabnost učne snovi. 225 3,88 1,122 

Za pridobitev več informacij o učni snovi v krajšem času. 225 3,78 1,128 

Ker je tako učna snov bolj zanimiva, zabavna ... 225 3,74 1,182 
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Za boljšo predstavo učne snovi. 225 3,54 1,202 

Za boljše pomnjenje učne snovi. 225 3,6 1,279 

Za razširitev znanja. 225 3,29 1,314 

Za boljše razumevanje učne snovi. 225 3,23 1,342 

Učenci se najbolj strinjajo s trditvijo, da s pomočjo televizije ugotovijo uporabnost učne snovi 

(M = 3,88, SD = 1,222) ter da vpliva na njihovo oblikovanje stališč, ki si ga oblikujejo s pomočjo 

mnenj različnih strokovnjakov (M = 3,81, SD = 1,204). Učenci učinek televizije znotraj 

izobraževalnega procesa vidijo tudi v pridobitvi več informacij o učni snovi v krajšem času (M 

= 3,78, SD = 1,128). Najmanj se strinjajo s tem, da jim avdiovizualno gradivo pri pouku pomaga 

pri razumevanju učne snovi (M = 3,29, SD = 1,314) ali da si s pomočjo njega razširijo svoje 

znanje (M = 3,29, SD = 1,314).  

Presoja osmošolcev glede pomena vključevanja televizije in medijev v pouk in učenje glede na 

spol 

Tabela 40: Mnenja učencev o učinkih uporabe TV pri pouku za učinkovito učenje učencev glede na spol 

 

fantje dekleta 

t g p 
N M SD N M SD 

Za oblikovanje stališč, ko izvem 

različna mnenja strokovnjakov o učni 

snovi. 

113 3,81 1,238 112 3,81 1,174 1,938 223 0,054 

Da ugotovim uporabnost učne snovi. 113 3,83 1,141 112 3,93 1,105 1,307 223 0,193 

Za pridobitev več informacij 

o učni snovi v krajšem času. 
113 3,71 1,163 112 3,85 1,092 0,413 223 0,68 

Ker je tako učna snov bolj zanimiva, 

zabavna ... 
113 3,67 1,199 112 3,81 1,167 -0,865 223 0,388 

Za boljšo predstavo  

učne snovi. 
113 3,58 1,201 112 3,51 1,208 -0,887 223 0,376 

Za boljše pomnjenje  

učne snovi. 
113 3,52 1,261 112 3,67 1,297 -0,932 223 0,352 

Za razširitev znanja. 113 3,41 1,293 112 3,18 1,33 -0,045 223 0,964 

Za boljše razumevanje  

učne snovi. 
113 3,40 1,292 112 3,05 1,374 -0,646 223 0,519 

Največ fantov (M = 3,83, SD = 1,141) se strinja s tem, da jim televizija v vzgojno-

izobraževalnem procesu omogoča ugotoviti uporabnost učne snovi za vsakdanje življenje. 

Ravno tako se najbolj strinjajo s tem, da z njeno pomočjo pridobijo več informacij v krajšem 

času (M = 3,71, SD = 1,163). Učenje ob televiziji ocenjujejo kot bolj zabavno in zanimivo (M 

= 3,67, SD = 1,119).  

Dekleta se strinjajo, da televizija pri pouku pomembno vpliva tudi na oblikovanje stališč o učni 

snovi, ko izvedo od strokovnjakov različna mnenja o učni snovi (M = 3,81, SD = 1,174), hkrati 

pa je s pomočjo videovsebin učenje tudi bolj zanimivo, zabavno (M = 3,81, SD = 1,167). 
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Do statistično pomembnih razlik pri mnenjih učencev o učinkih uporabe televizije pri pouku za 

učinkovito učenje učencev glede na spol prihaja pri trditvi, da si s pomočjo televizije  oblikujejo 

in spreminjajo stališča o učni snovi (t = 1,938, g = 223, p = 0,054), saj se fantje s tem 

prepričanjem strinjajo bolj (M = 3,81, SD = 1,238)  kot dekleta (M=3,81, SD = 1,174). 

Mnenja učencev o učinkih uporabe televizije pri pouku za učinkovito učenje pri pouku glede na 

učni uspeh 

Tabela 41: Mnenja učencev o učinkih uporabe TV pri pouku za učinkovito učenje učencev glede na učni uspeh 

 učno manj  

uspešni 

učno  

uspešni 

učnobolj  

uspešni F p 

 N M SD N M SD N M SD 

Za oblikovanje stališč, izvem 

različna mnenja strokovnjakov 

o učni snovi. 
52 3,71 1,289 106 3,79 1,217 67 3,91 1,125 0,188 0,828 

Da ugotovim uporabnost učne 

snovi. 52 3,81 1,189 106 3,91 1,074 67 3,91 1,156 0,542 0,583 

Za pridobitev več informacij o 

učni snovi v krajšem času. 52 3,62 1,277 106 3,77 1,124 67 3,91 1,011 0,393 0,676 

Ker je tako učna snov bolj 

zanimiva, zabavna ... 52 3,58 1,289 106 3,69 1,206 67 3,96 1,036 3,437 0,034 

Za boljšo predstavo snovi. 52 3,42 1,242 106 3,6 1,193 67 3,54 1,198 1,715 0,182 

Za boljše pomnjenje učne 

snovi. 52 3,19 1,415 106 3,72 1,169 67 3,72 1,289 1,003 0,368 

Za razširitev znanja. 52 3,17 1,41 106 3,39 1,306 67 3,24 1,256 0,416 0,66 

Za boljše razumevanje učne 

snovi. 52 3,15 1,406 106 3,28 1,365 67 3,19 1,27 0,141 0,868 

Iz tabele lahko razberemo, da se učno manj uspešni učenci najbolj strinjajo s trditvijo, da ob 

televiziji ugotovijo uporabnost učne snovi (M = 3,81, SD = 1,19) ter tudi ugotavljajo, da 

televizija pomembno vpliva na oblikovanje njihovih stališč (M = 3,71, SD = 1,289). Strinjajo 

se tudi, da z njeno pomočjo dobijo več informacij kot ob učiteljevi razlagi (M = 3,62, SD = 

1,277). 

Učno uspešni se najbolj strinjajo s trditvijo, da z uporabo televizije pri pouku ugotovijo 

uporabnost učne snovi za življenje (M = 3,91, SD=1,074) in jim spreminja stališča o vsebini 

pouka (M = 3,79, SD = 1,217) pa tudi da s spremljanjem videovsebin pridobijo več informacij 

v krajšem času (M = 3,77, SD = 1,124).  

Pri učno bolj uspešnih učencih pruhaja do manjših razlik v dojemanju učinkov uporabe 

izobraževalnih avdiovizualnih vsebin pri pouku. Strinjajo se, da televizija pri pouku omogoča 

pridobivanje več podatkov v krajšem času (M = 3,91, SD = 1,011), ob njej ugotavljajo 
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povezanost učne snovi z življenjem (M = 3,91, SD = 1,156),  zaradi nje pa tudi spreminjajo 

stališča o učni vsebini (M = 3,91, SD = 1,125).  

Statistično pomembne razlike se v mnenja učencev o učinkih uporabe televizije pri pouku za 

učinkovito učenje učencev glede na učni uspeh pojavljajo v trditvah ker je učna snov tako bolj 

zanimiva (F = 3,437, g1 = 2, g2 = 222, p = 0,034), s čimer se bolj strinjajo učno uspešni (M = 

3,69, SD = 1,206) kot učno manj uspešni (M = 3,58, SD = 1,289) in učno bolj uspešni učenci 

(M = 3,96, SD = 1,306). 

3.4.2 Rezultati in interpretacija kvalitativne raziskave 

3.4.2.1 Pogostost uporabe avdiovizualnih vsebin znotraj pouka 

Iz gradiva lahko razberemo, da televizijo znotraj vzgojno izobraževalnega procesa učitelji 

uporabljajo zelo različno ter da je časovno enoto, koliko časa uporabljajo televizijo zelo 

zahtevno oz. nemogoče postaviti, saj je vzorec učiteljev zelo pester. Učiteljica Polona jo 

uporablja zelo pogosto: »Zdej t'ko, uporabljala sem jo… etika je enkrat na teden, polovico vseh 

učnih ur tega predmeta sem uporabljala posnetke, mislim, da ja, tko. Ampak v smislu krajših 

par minut dolgih  posnetkov.« 

Spet drugi jo uporabljajo bolj zmerno, kot na primer učiteljica Nuša: »Hm, lahko rečem, da zelo 

pogosto. To pomeni vsaj 2–3-krat tedensko načrtovano. Dostikrat pa tudi ne načrtuješ uporabe 

vnaprej, a ne, pa lahko pogovor z učenci pripelje do situacije ...« 

So pa tudi učitelji, ki uporabljajo televizijo večkrat, a bolj premišljeno. Primer je učiteljica Jana, 

ki pravi: »... gledamo vsaj enkrat mesečno z namenom razlage pojmov ... Včasih tudi več filmov 

v eni uri.« 

Učitelj Iztok je kritičen do uporabe televizije ter opozarja, da jo uporablja zelo redko in dodaja, 

a je pogostost uporaba televizije pri pouku tudi odvisna od populacije učencev: »... najpogosteje 

sem ga uporabljal v sedmem razredu in sicer so bolj odprti za te zadeve, v osmem razredu sem 

jo pa na primer uporabil 2 ali 3 ure v celem šolskem letu. Niso vsi učenci sposobni ali vajeni 

gledati izobraževalnih videov enako pozorno ...« 

V gradivu kvalitativne raziskave lahko razberemo tudi, da je primerov uporabe toliko kot je 

učiteljev in učnih vsebin.  

Učiteljica Maja pravi, da so si ogledali pri učnih urah ogledali avdiovizualne vsebine z 

namenom poslušanja avtentičnega posnetka s televizije, da se učenci seznanijo z originalnim 

govorcem: »... ogledamo originalen film ali oddajo brez podnapisov, da slišijo jezik v podobnih 

življenjskih situacijah, v katerih se bodo nekoč sami znašli, če bodo potovali ... Ljudje ne 

govorimo v naprej pripravljenih obrazcih kot jih to učimo v knjigah ...« 

Učitelj Iztok je pri učnih urah zgodovine uporabljal dokumentarce produkcijske hiše BBC: 

ogledali smo si film o Rimljanih in njihovem življenju. Risanke so primeren žanr za otroke, ker 
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je bolj počasen in omogoča hiter in jasen premik. Pa še blizu je vsebinam, ki jo običajno 

gledajo.« 

Učiteljici, ki poučujeta učni predmet domovinsko in državljansko kulturo in etiko, navajata 

najbolj širok spekter uporabe različnega avdiovizualnega materiala. Najdeta ga na spletu: 

»Veliko filmov smo si ogledali na temo predstavitve in razlage človekovih pravic. Ogledu je 

sledila tudi domača naloga.« Učiteljica Polona dopolni: »Rada uporabljam tudi prispevke 

Infodroma, nazadnje sem uporabila prispevek, ki je razlagal položaj različnih verstev sveta ... 

spet drugič pa o človekovih pravicah ... patriotizem, rasizem... parlamentu in podobnih 

političnih zadevah.« Učiteljici uporabljata filme z namenom razlage družboslovnih pojmov.  

3.4.2.2 Razlogi, zaradi katerih učitelji uporabljajo televizijo pri pouku in njihovi cilji  

3.4.2.2.1 Razlogi, zaradi katerih učitelji uporabljajo televizijo pri pouku 

Slovenska strokovnjaka Blažič (1998) in Kalin (2004) poudarjata, da mora učitelj pred uporabo 

določene tehnologije proučiti različne dejavnike ter se na podlagi dejstev in spoznanj strokovno 

odločiti, kako in kdaj uporabiti IKT pri pouku.  

Iz razmišljanj učiteljev o razlogih za uporabo televizije v vzgojno-izobraževalnem procesu 

lahko razberemo temeljni namen – večja pestrost in dinamičnost pouka, boljše razumevanje ter 

s tem tudi bolj kakovosten pouk. V podrobnejši analizi lahko oblikujemo 5 pojmov: 

 Pestrost in dinamičnost pouka. 

 Razumevanje, boljše pomnjenje učne snovi. 

 Nazornost učnih vsebin. 

 Razvijanje medijske pismenosti. 

 Življenjskost učnih vsebin. 

Pestrost in dinamičnost pouka 

Učitelji med razlogi za uporabo televizije pri pouku najbolj poudarjajo, da je treba že v fazi 

načrtovanja misliti na čim bolj racionalen, organiziran in pester pouk. S pomočjo televizije je 

lažje pritegniti pozornost učencev ter jih spodbuditi k aktivnemu delu pri učni uri. Tako se tudi 

učinkovito in bolj sproščeno učijo. Učiteljica Nataša tako pravi: »... ko presodim, da učenci 

potrebujejo drugačno obliko dela, ko so utrujeni in se zmanjša njihova pozornost ... se mi zdi, 

da televizija spodbudi vse čute učenca in mu je lažje spremljati kot pa samo mojo razlago. 

Včasih je manj več. Gre torej tudi za proces učenja, raznovrstne načine dela ...« 

Večina učiteljev skuša torej v želji po čim večji racionalizaciji učnega procesa učencem 

predvsem olajšati proces učenja, in sicer z namenom, da bi dosegli boljše učne rezultate na 

kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju, kar je razvidno iz naslednje izjave 

učiteljice Maje: »Z uporabo televizije dosežem bolj razgiban, plemenit in tekoč pouk, pester in 

dinamičen pouk, kar posledično vodi k boljšim učnim rezultatom in hitrejšemu napredovanju.« 
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Podobno navaja tudi učiteljica Tina, ki poučuje mlajše učence: »Včasih je tisto, kar ni klasično, 

torej, da smo poslušajo mojo razlago, za učence dosti bolj zanimivo in jih predrami iz rutine in 

napnejo ušesa in oči. Ko jih opazujem, bi lahko rekla, da so kar pozorni pri spremljanju teh 

vsebin ...«  

Učiteljice navajajo, da uporaba televizije v vzgojno-izobraževalnem procesu pomembno vpliva 

tudi na notranjo motivacijo učencev za sprejemanje učne snovi. Kramar (2001) poudarja, da je 

naloga učitelja, da šolsko učenje v čim večji meri približa naravnemu učenju, saj se s tem 

povečuje motivacija za učenje.  

Razumevanje, boljše pomnjenje učne snovi 

Učitelji navajajo, da avdiovizualne posnetke uporabljajo zato, da bi dodatno pojasnili učno 

snov, da učence spodbudijo k primerjanju različnih informacij, ter da svojo razlago podkrepijo 

z vidnimi informacijami. Učiteljica Polona na primer pravi: »Velikokrat izberem ogled 

posnetka, da podkrepim predznanje in razlago s prejšnje ure. Ko novo snov odpiram, jim lahko 

kakšno abstrakcijo, abstrakten pojem na ta način najlepše prikažem, da ne dobijo takoj odpora, 

da jim lahko na tak način razumljivo pojem prikažem, npr. evropska komisija. To je njim nekaj 

najbolj abstraktnega, kar je sploh možno. Ampak ko jim ti pokažeš najprej stavbo, kje to sploh 

je, kraj Bruselj ...« Primer lepo pokaže, kako televizija omogoča ustvarjanje razlag prilagojeno 

različnim poslušalcem in namenom. Isti vidik razumevanja učne snovi s pomočjo spremljanja 

televizije potrdi učiteljica Tina: »Moj cilj torej je predvsem ta, da povežejo različne informacije, 

ki so jo dobili pri uri in ki jih z vizualnimi elementi lažje povežejo v celoto ...«  

Nazornost učnih vsebin 

Učiteljice navajajo, da je učencem pomembno predstaviti najrazličnejše predmete, procese ali  

pojave in jim s tem pomagajo pri procesu razumevanja in posledično tudi pomnjenja učne snovi. 

Povečajo pa tudi motivacijo za učenje, kot navaja učiteljica Nataša: »Hm, ja jaz, hm, se za 

uporabo televizije odločam velikokrat glede na to, koliko imam možnosti konkretnega materiala 

za kakšno izvedbo poskusa v razredu, koliko lahko to nazorno pokažem… Včasih je bolj 

razumljivo, če jim predvajam kakšen eksperiment, kot da bi ga izvajala neposredno v razredu, 

saj medij omogoča tudi ustavljanje slike. In s tem podrobnejšo razlago.« S prikazovanjem 

stvarnosti in stvarnih pojavov v procesu izobraževanja se je ukvarjal že Jan Amos Komensky, 

ki je predlagal uporabo modelov. Opisal jih je kot nazorna sredstva, posnetke predmetov, ki 

morajo biti poleg tabel, zvezkov, slovarjev itd. vedno dostopni. Z uvedbo javne šole in s 

podaljševanjem osnovnošolske obveznosti so se pojavili alternativni didaktični koncepti (šole 

Marie Montessori, šole Celestina Freineta, Waldorfska šola ...). Razpoznavni so po specifičnih 

učnih medijih in didaktičnih materialih, ki so jih razvili znotraj svojih pedagoških konceptov. 

Nekateri  od njih se uporabljajo tudi v javni šoli,  pri čemer se pogosto ne zavedajo njihovega 

izvora (Strmčnik, 2001). V Freinetovih šolah je prepoznavna posebna oprema razreda, ki 

zadovoljuje različne potrebe otrok. Imajo poseben odnos do avdiovizualnih sredstev, za katere 

menijo, da ne glede na to, kako sodobna in atraktivna so, v komuniciranju ne morejo 

posredovati narave takšne, kakršna je v resnici, zato avditivnih, vizualnih in avdiovizualnih 

medijev ne uporabljajo, razen če so predmet proučevanja v zaključnih letih šolanja (Blažič, 
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2004, str. 120). Iz poznavanja njegovih pogledov na poučevanje lahko sklepamo, da bi Freinet 

danes med predpisano opremo učilnice prav gotovo uvrstil tudi sodobne elektronske medije in 

televizijo. 

Razvijanje medijske pismenosti 

Menim, da je sodobnim učiteljem vključevanje videovsebin in televizije v pouk postaja vedno 

bolj naravno oz. samoumevno. Nekaj učiteljic navaja tudi, da pri pouku uporabljajo razlagalne 

prispevke iz oddaje Infodrom, da učenci iz posnetka izluščijo problem in bistvo obravnavane 

učne snovi. Učiteljica Nataša poudari: »Mediji pri mojem delu prav gotovo pripomorejo k 

ustvarjanju nekih zaključkov, pomaga jim izluščiti bistvo, poiščejo povezave med slišanim, 

prebranim in videnim. Mogoče tudi nekatere spodbudi, da razmišljajo, kaj jim prispevek sploh 

pove ...« 

Življenjskost učnih vsebin 

Učitelji z uporabo televizijskih vsebin pri pouku tudi spodbujajo zmožnost uporabe oz. prenosa 

naučenega v nove situacije. Učiteljica Petra je z aplikacijo abstraktne teme, kot so volitve, ki 

temeljijo na ideji, določenih družbenih pravilih, želela pripeljati učence do uporabe znanja o 

volitvah v konkretni situaciji oz. na novem primeru: »Ko smo imeli temo volitve, jim je 

televizijski prispevek omogočil, da so kronološko najhitreje dojeli zaporedje dogodkov, to pa 

jih je spodbudilo k dojemanju abstraktnih pojmov, kot sta demokratičnost in etičnost. Tako smo 

izvedli volitve. Ampak po ogledu posnetka o volitvah. Mislim, da si bodo to zapomnili do konca 

življenja.«  

Učenci so torej na osnovi danih podatkov, principov in zakonitosti demonstrirali in napovedali 

izide in posledice ter iskali rešitve v problemski situaciji, ki jim je bila nova. Učitelj lahko torej 

s premišljenim interaktivnim ogledom televizije učenje pri pouku približa naravnemu oz. 

spontanemu učenju, a so pri tem pomembni predvsem njegova priprava, sodelovanje učencev in  

izbira nadaljnjih aktivnosti, ki omogočajo povezavo z vsakdanjim življenjem in izkušnjami 

učencev (Coonrod, Cox, Williams in Broderson, 2004,).  

Uporaba vizualnih vsebin pri pouku bo prav gotovo učinkovita, če bodo učencem jasno 

predstavljeni namen in pričakovanja ogleda učnih videoposnetkov glede na učno vsebino in 

starostno stopnjo. Primer navaja tudi učiteljica Lidija: »Moram reči, da sem zelo zadovoljna, če 

mi uspe doseči, da so učenci pri urah kritični in da povezujejo stvari z življenjem ter da videne 

stvari tudi vrednotijo. A do tega pridejo le, če videno razumejo ...«  

3.4.2.2.2 Izpostavljeni cilji, s katerimi učitelji uporabljajo televizijo 

Na podlagi gradiva so se mi izoblikovale tri glavna področja ciljev, s katerimi učitelji 

najpogosteje uporabljajo televizijo v vzgojno-izobraževalnem procesu, in sicer:  

 kognitivni cilji; 

 konativni cilji; 
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 psihomotorični cilji. 

 

Kognitivni cilji 

Marentič Požarnik in Peklaj (2002) za te cilje pravita, da so najbolj podrobno opredeljeni in 

zajemajo cilje spoznavnega področja oz. take, ki so v zvezi z reprodukcijo in prepoznavanjem 

učnega gradiva ter zahtevnejšimi oblikami miselnih aktivnosti pri usvajanju znanja (Marentič 

Požarnik, 1980). Ko govorimo o kognitivnih ciljih, učiteljice in učitelji navajajo uporabo 

televizije v šolskem prostoru predvsem s cilji boljšega razumevanja učne snovi. Marentič 

Požarnik (1975) navaja, da je pri tej stopnji značilno, da učenec razume smisel in bistvo 

sporočila, ki je lahko posredovano v besedni ali drugi obliki, bistvo sporočila pa lahko učenec 

povzame na osnovi lastne miselne predelave tako, da uporabi svoje besede (Rutar Ilc, 2004).  

Učitelji v intervjujih navajajo, da ob uporabi televizije pri pouku prav gotovo izbirajo cilje z 

namenom, da bi čim bolj racionalizirali pouk in dosegli čim večji učni uspeh učencev ter da 

televizija pri pouku nikoli ni naključna izbira. Iz gradiva je mogoče razbrati, da učitelji 

poudarjajo predvsem učne cilje globljega razumevanja in analizo informacij učne snovi, kar 

nakazuje v svojih odgovorih tudi učiteljica Lidija: »Med cilji, s katerimi načrtujem svoje delo, 

je prav gotovo največji poudarek na tem, da bi učencem zahtevne pojme čim bolj enostavno 

razložila, da bi si jih znali tudi predstavljati. Samo, če jih bodo razumeli, si jih bodo tudi 

zapomnili. Pri tem pa se mi zdijo kvalitetni kratki filmčki idealni. S tem ko učno snov najprej 

razložim, potem pa jo doživijo še skozi medij, sem bolj uspešna.«  

Učiteljica Tina se zaveda, da s filmom lahko popestri pouk in poveča motivacijo učencev za 

učno snov, hkrati pa poskrbi tudi za tiste učenke in učence, pri katerih je prevladujoč vizualno-

avditivni stil učenja: »Po navadi ogled videovsebin zelo popestri pouk, učenci si po navadi 

želijo vsebine pogledati tudi večkrat zapored. Opažam celo, da si marsikatero stvar, ki jo vidijo, 

včasih celo bolje zapomnijo ali pa jo prav zaradi tega kasneje lažje prikličejo iz spomina.« 

Po mnenju učiteljic televizija učencem omogoča razbrati bistvo učne ure in s tem poglobiti 

razumevanje učne snovi. S pomočjo uporabe televizije pri pouku je mogoče razvijati učenčevo 

povezovanje različnih informacij v novo celoto. To pomeni, da učenci na tej stopnji  presojajo 

procese, kakovost informacij učne snovi, argumentov ter da na podlagi tega izpeljujejo končne 

informacije kot produkt znanja (Rutar Ilc 2004).  

O pozitivnih učinkih televizijskih oddaj, na primer o porastu branja knjig z isto ali podobno 

tematiko, poroča Boeckmann (1995). Učiteljice in učitelj navajajo, da se z avdiovizualnimi 

sredstvi pri pouku dosega hitrejša obnova učne snovi in da mnogokrat televizijo izkoristijo tudi 

za podkrepitev razlage. Učitelj Iztok pravi: »... recimo Asterix lahko vse pokrije, lahko pokrije 

Grke, Rimljane, Egipčane, mitologijo starega vzhoda ipd. Zelo jim je zanimivo, zelo se vživijo, 

padejo noter, lažje razumejo, kar sem razlagal.«  

Več učiteljev navaja tudi, da želijo z analiziranjem videoposnetkov otroke učiti tudi kritičnosti. 

Učiteljica Lidija je zadovoljna, kadar ji uspe: »... da so učenci pri urah kritični, da analizirajo 

učno snov skupaj z mano, ko jih vodim skozi vprašanja, odpiramo debato in tehtamo težo 
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argumentov, ključnih podatkov iz posnetka in učne snovi uspemo naložiti na temelje predznanja 

in seveda, da si učenci najprej upajo, potem pa tudi znajo sploh izraziti kakršnokoli že mnenje. 

Tudi če je drugačno.« 

Rutar Ilc (2004: 73) podrobneje opredeljuje cilje analize učne snovi glede na notranje (presoja 

primernosti, relevantnosti, izčrpnosti podatkov; presoja dela, dokumenta… glede na 

konsistentnost navedenih argumentov, odnose med predpostavkami) in zunanje kriterije 

(primerjanje z drugim relevantnim delom in presojanje po danih standardih, npr. estetski, 

spoznavni, izrazni, okoljski in etični standard).  

Učiteljica Polona vidi pomemben cilj uporabe televizije kot didaktičnega medija v razvijanju 

procesa prevajanja informacij iz poljudnega v strokovni jezik in obratno ter uporabi naučenega 

v konkretnih situacijah: »Smo volitve izvedli, tako so si lažje predstavljali. Ampak po ogledu 

posnetka o volitvah. Torej je sledilo delo po skupinah: mediji ena skupina, volilna komisija 

druga skupina, tretja skupina volivci, četrta skupina pa volilni tabori – nabor idej in izvedba. 

Hkrati so morali vedeti, koga predsednik nagovarja, funkcijo, nalogo itn. Da ni vsebina več 

tako abstraktna, ampak se ve, kdo kaj počne.« 

Konativni cilji 

V pregledanem gradivu med konativnimi cilji uporabe televizije pri pouku najbolj izstopajo 

cilji, ki se navezujejo na motivacijo učencev ter se navezujejo na cilje afektivnega področja (ki 

obsegajo naslednje kategorije: sprejemanje, reagiranje, usvajanje vrednot in stališč, urejanje in 

organizacija vrednot v sistem, karakter) označili kot sprejemanje, ki je najnižja stopnja 

klasifikacije, ki se kaže predvsem v občutljivosti in voljnosti sprejemanja raznih dražljajev ter 

pobud (Zorman, 1974), kar poudari učiteljica Maja: »S pomočjo medija, kot je televizija, je lažje 

pritegniti pozornost učencev in udeležencev ter jih spodbuditi k aktivnemu delu pri učni uri …« 

Podobnih pozitivnih izjav je pri vsakem učitelju najti kar nekaj. Zanimivo pa je bilo slišati 

učitelja Iztoka, ki je opisal primer uporabe televizije, ki ni dosegel svojega namena: »Poskusil 

sem podobno stvar tudi v 9. razredu, kjer smo gledali dokumentarni film o Nemčiji v drugi 

svetovni vojni, kar pa je bilo v večini primerov, bom rekel, sprejeto indiferentno, tako nevtralno 

mogoče, je celo bolj izpadlo, da so uživali v uri, ker so jo dojemali kot prosto uro. To se je 

izkazalo predvsem pri reševanju delovnih listov, ker a) se je videlo, da niso sledili, b) preveč so 

godrnjali. Potem tudi, težko je dobiti otroke, da istočasno sproščeno uživajo v risanki, hkrati 

pa mislijo na to, da morajo tako pozorno gledati, da lahko delajo neke vaje na podlagi tega ali 

pa domače naloge.« 

Učitelji so med konativnimi cilji poleg motivacije kot cilj večkrat omenili sproščeno in 

nezavedno učenje.  

Iz odgovora učiteljic in učiteljev je možno razbrati, da večina učiteljev pri uporabi televizije v 

procesu učenja uresničuje tudi cilj oblikovanja vrednot ter s tem vpliva na osebnostni razvoj 

učencev. 



 

78 

 

Možno pa je tudi, po besedah Kramarja (2001), različno reagiranje na vrednostne, emocionalne 

učinke oziroma dražljaje oz. pasivno reagiranje, ki je v nasprotju z željami učiteljev, da bi 

dosegli voljno reagiranje ali celo reagiranje z zadovoljstvom. Kljub učiteljevi izkušnji v nekem 

razredu preostale učiteljice poročajo o  pozitivnih izkušnjah. Slednje navaja tudi Jesenek (2004, 

str. 189) v svojem diplomskem delu, v katerem je raziskovala učinek medijev pri pouku 

geografije. Pravi, da imajo mediji zelo širok vpliv na uporabnika, ena od njihovih vlog pri pouku 

pa je prav motivacijska funkcija, pri čemer sta pomembni intelektualna in motivacijska 

pozornost učencev, na katero vplivata tudi vsebina in aktualnost teme oz. problema. Pri 

oblikovanju vrednot gre za vpliv na učenčev vrednostni sistem, saj gre v procesih, kot so 

sprejemanje, reagiranje, usvajanje, organiziranost vrednot ipd., za razvoj celovitega značaja. In 

prav to je najvišji vzgojni dosežek v vzgojno-izobraževalnem procesu (Kramar, 2001), saj gre 

tudi za razvoj osebnosti. 

Naj zaključim s primerom, ko učitelj z uporabo televizije ne dosega želenih učinkov, kot navaja 

učitelj Iztok: »Pri starejših učencih lahko uporabljaš filme, kjer so izpostavljene ideologije, ki 

lahko vplivajo na otroka. Konec koncev, tudi če gledajo film o holokavstu, lahko ta vpliva tudi 

na povsem drugačne načine, ne samo ideološko. Včasih uporabim kakšne posnetke, da bi jim 

zbudil razmišljanje o določeni snovi. Takrat, to vem iz izkušenj, vedno izpostavim, da je mnenje, 

ki si ga ustvarijo o filmu, njihovo mnenje, da to ni nekaj a) kar se ocenjuje in b) ni treba, da se 

ujema z mojim mnenjem. Tu se ločim strogo od tega, da bi jih indoktriniral s čim, tu je vedno 

dvorezni meč, če staršem poveš, da si dal otrokom gledat film Schindlerjev seznam ali pa 

Stalingrad ali pa kaj podobnega, ker so tukaj določeni politični pogledi lahko ujamejo. Ali pa 

če jim daš partizanski film, kot je na primer Moj ata, socialistični kulak ali pa Dolina miru. 

Ampak seveda je to omogočeno, če so učenci pri stvari.« 

Psihomotorični cilji 

Ti cilji se nanašajo na razvoj človekovih telesnih (gibalnih, motoričnih) funkcij (veliki in drobni 

telesni gibi, koordinirani gibi), na razvoj spretnosti ravnanja in razvoj psihomotornih 

sposobnosti. Ti cilji oziroma dosežki se kažejo v naslednjih človekovih funkcijah, spretnostih 

in sposobnostih. Razumljivo je, da učitelji v intervjujih ne govorijo toliko o doseženih ciljih na 

gibalnem in motoričnem področju, saj televizija mišičnih skupin in skeleta največkrat ne 

angažira. Iz gradiva pa je možno razbrati, da so učitelji s televizijo pri pouku uresničevali cilje 

s področja govornih spretnosti. Učiteljica slovenščine navaja cilj razširitve besednega zaklada, 

razvijanja spretnosti razumevanja branih besedil, spretnosti za oblikovanje daljših povedi, 

besedil. Televizija omogoča tudi pomoč pri učenju oblikovanja glasov, kot potrjuje učiteljica 

Maja: »… televizijo največkrat uporabljamo za razvijanje spretnosti branih besedil, širjenje 

besednega zaklada, razvijanje pogovornih spretnosti – oblikovanje stavkov ter učenje 

pravilnega naglaševanja besed (izgovora).« S tem, da ima televizija pri pouku možnost 

razvijati tudi jezikovne, praktično-sporazumevalne zmožnosti učencev, bi se strinjala tudi 

Bruce in Levin (1997, v Blažič, 1994), ki sta v svoji raziskavi opredelila televizijo tudi v vlogi 

medija za razvijanje komunikacije.  
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Učitelj v svojem intervjuju opaža, da uporaba televizije pri pouku omogoča tudi razvijanje 

spretnosti izražanja lastnih nazorov in razumevanja drugih. »Zelo podpiram to, da rečejo, če se 

strinjaš s tem, zakaj, in če se ne strinjaš, zakaj. Tako da vidimo, da obstajajo različni pogledi 

in da tudi znotraj skupine sprejemajo drugačne poglede,« pravi učitelj Iztok. 

Vseživljenjsko učenje je ključna veščina 21. stoletja. Učenec bi naj imel razvite veščine, s 

katerimi bo do informacij prišel sam, s katerimi jih bo znal vrednotiti in uporabiti v vsakdanjem 

življenju. Razredna učiteljica Tina pri svojem delu opaža, da z uporabo televizije v razredu 

omogoča z zgledom razviti veselje do nabiranja znanja iz raznovrstnih virov: »Moj cilj torej ni 

samo, da povežejo različne informacije, ki so jo dobili pri uri, in jih z vizualnimi elementi lažje 

povežejo v celoto, ampak sem opazila, da učenci tudi sami doma kasneje poiščejo te vsebine 

…« 

3.4.2.3 Dejavniki pouka 

Na podlagi analize polstrukturiranega intervjuja smo oblikovali naslednje pojme, ki 

opredeljujejo dejavnike za uporabo medijev pri pouku: 

 značilnost učitelja; 

 značilnost učencev; 

 čas in učne vsebine. 

Značilnost učitelja 

Najpogosteje so učiteljice in učitelj potrdili, da je ključen dejavnik za izbiro televizije pri pouku 

ravno značilnost učitelja, ki je usmerjen k inovacijam in novim oblikam pouka ter usposobljen 

za spreminjanje pouka. To potrjuje tudi izjava učiteljice Maje: »Ključno je to, kakšen sem kot 

učitelj, ali me zanima IKT, ali se znajdem, kaj sem pripravljen vložiti v inovativen pouk …«.  

Značilnosti učencev 

Zelo pogosto učitelji pri uporabi televizije upoštevajo tudi sposobnosti, spol, starost, izkušnje, 

predznanje, tempo dela in napredovanje pri učenju svojih učencev. Velika večina učiteljev v 

ZDA pri pouku (EDC's Center for Children And Technology, 2004)  uporablja kratke filme in 

odlomke iz televizijskih oddaj, saj ugotavljajo, da je med mladimi televizija kot medij bolj 

priljubljena kot večina drugih didaktičnih tehnologij. Učiteljica Polona poudarja značilnost 

mladih, da se raje kot iz knjig učijo iz drugih virov: »Seveda učenci dojemajo pouk s televizijo 

kot bolj sproščujoč, ker to otroci Wi-Fi, tablic in mobitelov, da ne govorim. Njim je to pisano 

na kožo.« 

Učne vsebine 

Za izbiro televizije se učitelji odločijo na podlagi časa in učne vsebine, tudi razpoložljivosti 

konkretnega materiala pri naravoslovju. Da učna vsebina mnogokrat s svojo strukturo določa 

izbor medija oz. tehnologije, ki mora ustrezati vsebini in omogočiti sistematičnost podajanja 
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vsebine in upoštevanje učnih korakov, ugotavlja tudi Kalin (2004). Uporaba televizije pri pouku 

mnogokrat zahteva več učiteljevega časa za pripravo za delo z mediji, ni pa mu treba skrbeti za 

organizacijo dela s konkretnim materialom, s katerim želi demonstrirati procese in pojme pri 

pouku naravoslovnih vsebin, kot zatrjuje učiteljica Nataša: »Za uporabo televizije se odločam 

velikokrat glede na to, kakšna je učna snov, kako je tema blizu učencem, koliko imam možnosti 

konkretnega materiala za kakšno izvedbo poskusa v razredu, koliko lahko to nazorno 

pokažem…« 

3.4.2.4 Učne metode pri uporabi televizije pri pouku 

Iz pregledanega gradiva ugotavljam, da je pri učiteljicah in učitelju ob uporabi televizije 

prisotna:  

 metoda razgovora;  

 metoda razlage; 

 metoda demonstracije; 

 metoda dela z uporabo pismenih del; 

 metoda praktičnih del; 

 metoda reševanja problemov. 

Metoda razgovora 

V gradivu se največkrat pojavlja metoda razgovora, od katere se v praksi največkrat pojavlja 

metoda razgovora med učiteljem in učenci. Torej poteka po ogledu posnetka razgovor v obliki 

vprašanj in odgovorov. Med učitelji in učenci gre za izmenjavo mnenj, stališč, izkušenj… 

Učiteljici Tini se zdi zelo pomembno to, »da se o videnemu pogovarjamo in razglabljamo, zakaj 

je mogoče vsak dojel neko stvar na drugačen način, čeprav smo vsi gledali isto.« 

Druga najpogostejša oblika metode razgovora je metoda razgovora z vprašanji. Glede na nivo 

miselne aktivnosti, lahko iz izjav učiteljice Nataše razberemo, da gre za uporabo vprašanja nižje 

(podatki, definicije) in višje ravni (primerjanje, analiziranje, zaključevanje): »Pri vseh 

predmetih se vedno po ogledu pogovarjamo o vsebini, jih sprašujem: uporabim odprta, široka 

vprašanja, nujno se mi zdi navezovati na predznanje, na katerega lahko naložimo nove 

informacije.« 

Metodo razgovora pa učiteljica Lidija vodi tako, da poteka razgovor tudi med učenci samimi: 

»Ko govorimo o družbenih problemih, si ne znam predstavljati učne ure kot sodelovanje v 

skupinah. Da ne debatiramo samo frontalno, ampak predvsem oni med seboj. Zato imam ta 

predmet tudi rada, ker se med seboj krešejo stališča ...« 
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Metoda razlage 

Iz gradiva razberemo, da učiteljica Nataša pri pouku uporablja tudi metodo razlage 

(pripovedovanje, opisovanje, razlaganje, pojasnjevanje, presojanje), s katero pri učencih 

spodbujamo višje miselne procese: »Rada z gledanjem posnetkov naredim poudarke na učni 

snovi, saj bolje prikažejo bistvene stvari, npr. pri revoluciji zemlje, nikakor si niso mogli 

zapomniti datumov, povezave lege in letnih časov na različnih poloblah. Res rabijo razlago.« 

Učiteljica Polona tudi poroča, da je po ogledu prispevka z učenci lažje govorila o 

državnozborskih volitvah, učenci so bolje razumeli tabelske skice. 

Metoda demonstracije 

Učiteljica Polona je po ogledu posnetka pri svoji učni uri uporabila metodo demonstracije: 

»…ko smo imeli učno temo volitve, sem lahko ravno zaradi posnetka demonstrirala statični 

pojav – proces volitev.« Učenci so bili torej deležni tudi dinamične demonstracije.  

Metoda dela z uporabo pisnih del 

Metodo dela z uporabo pisnih del, pri kateri gre za branje besedila in za delo z besedilom na 

temo ogledanega prispevka, sem pričakoval pri učiteljicah, ki poučujejo jezik. A to metodo je 

po posnetku uporabila tudi učiteljica Polona, ki poučuje državljansko in domovinsko vzgojo in 

etiko, ko je od učencev pričakovala krajši zapis v obliki pisne obnove ter analizo posnetka po 

vnaprej določenih kriterijih: »Najlažje pa je, če jim dam neki delovni list, par vprašanj, kaj 

bodo oni morali opazovati, razbrati iz posnetka, in s tem jih motiviraš za delo, ker vedo, da bo 

za posnetkom sledila naloga, ne da bodo morali iz njega zbirati informacije.« 

Metoda praktičnih del 

Učiteljica Nataša je po ogledu posnetka uporabila metodo praktičnih del. Učenci so sami 

raziskovali volitve, iskali informacije o izidih prek spleta in časopisov ter ugotavljali, v katerih 

državah izvajajo demokratične volitve. Učiteljica Polona spoznava, da je ob televiziji praktično 

delo bilo bolj učinkovito, saj so ob zaključku dela vsi učenci prišli do različnih spoznanj: »Če 

ne bi uporabila te metode, še prej pa videoposnetka, učenci prav gotovo ne bi prišli do tako 

širokih informacij, saj bi bili morda tudi manj motivirani. In po tem je sledilo še praktično delo 

z različnimi vlogami, raziskovanje z materialom. Da so si znali predstavljati. In za take reči je 

film, so posnetki odlični.« 

Metoda reševanja problemov 

Učiteljica Lidija je pri predmetu državljanska in domovinska vzgoja z etiko po ogledu posnetka 

uporabila metoda reševanja problemov, saj jo zelo zanimalo, »kako oni rešujejo problem, ker 

je to najbolj efektivno v tem starostnem obdobju.« 
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3.4.2.5 Učne etape, v katerih se televizija pri pouku največkrat uporablja 

Iz analize gradiva ugotavljam, da učitelji avdiovizualno gradivo, kot so odlomki iz filmov, serij, 

pogovornih oddaj, risank ter otroških in izobraževalnih oddaj, najpogosteje uporabljajo v učni 

etapi uvajanja in učni etapi obravnavanja nove snovi. V etapi uvajanja uporabijo videoposnetke 

kot uvodno motivacijo v smislu organizacijske in psihološke pripravljanje učencev na učenje. 

O tem pripoveduje tudi učiteljica Tina: »Najpogosteje se da uporabiti videoposnetke, ko želim 

začeti z novo učno snovjo, torej prva ura neke nove teme…da z video vsebino naredim uvod, ko 

obravnavamo neko novo snov. Tako pritegnem njihovo zanimanje in kdaj celo bolj pozorno in 

z zanimanjem poslušajo obravnavano snov.« 

Učiteljica Nataša avdiovizualno gradivo največkrat uporabi v učni etapi obravnavanja nove 

snovi: »… ob svoji razlagi, vmes ali po razlagi, ko naletimo na problem. Saj ti že skušaš vse 

čim bolj plastično razložiti, da bi bila razlaga čim bolj razumljiva, a včasih, če se vrnem na 

naravoslovje, ne moreš z besedami dovolj jasno razložiti za tiste, ki so vizualni tipi.« 

V učni etapi ponavljanja učitelji uporabljajo televizijo s ciljem poglabljanja učne snovi, da 

znanje postane trajno. Učiteljica Polona televizijo pogosto uporabi pri naslednji učni uri: »Ko 

isti posnetek gledajo z drugimi očmi, z vedenjem iz prejšnje ure in na eni strani lahko ponovimo, 

hkrati pa tudi vrednotimo, doživljajo ga lahko čisto drugače kot prvič.« Učiteljica Polona misli 

na sprotno t.i. fragmentarno ponavljanje, ko je možnost spreminjanja zmotnih predstav še 

največja. Torej moramo ponavljati takoj, ko so učenci vsebino z razumevanjem osvojili. V tej 

fazi televizijo najpogosteje uporablja tudi učiteljica Nataša: »Še tolikokrat bolj, bolj ko je 

kompleksna učna snov. Ker ko naletiš na abstraktne pojme, ima mnogo učencev težave ...« 

Tukaj je govor o učinkovitosti uporabe televizije v času tematskega ponavljanja,  torej po 

obravnavi neke učne teme (Strmčnik, 2001). Televizijske vsebine v učni etapi preverjanje lahko 

učitelju med obravnavo učne vsebine nudijo tudi možnost procesnega preverjanja učne snovi, 

kar navaja tudi učiteljica Lidija, ki je po določenem času preizkusila kvaliteto in stopnjo 

razumevanja učne snovi: »Če jim ponudim še delo z vprašanji, tudi vem, ali so učenci razumeli 

učno snov. Preverjam torej sproti.« 

3.4.2.6 Vir avdiovizualnih gradiv učiteljev   

Učitelji so po gradivu sodeč zelo svobodni, suvereni in previdni pri iskanju videovsebin za 

uporabo pri pouku. Na vprašanje, iz katerih virov črpajo videovsebine za uporabo pri pouku, so 

anketiranci navedli naslednje:  

 produkcija televizijskih hiš, arhiv oddaj; 

 splet; 

 gradivo iz javnih knjižnic; 

 lastna zbirka. 
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Produkcija televizijskih hiš, arhiv oddaj 

Iz zbranega gradiva lahko razberem, da so učitelji pri iskanju gradiva, ki ga predvajajo učencem 

pri pouku, zelo iznajdljivi, a so do njega tudi zelo zadržani. Večina učiteljev predvaja oddaje, 

njihove odlomke ali dele filmov, po njihovih besedah zaupanja vredne produkcije televizijskih 

hiš (Radiotelevizija Slovenija) in televizijskih programov (Discovery, National 

Geographic).Tako tudi učiteljica Tina: »Večino črpam iz oddaj Infodrom, Firbcologi, Male sive 

celice, Okusimo znanost, Dobro jutro, Ribič Pepe, Risanke,  Šport, Kultura, Bansi, Veseli 

tobogan, Glasbene oddaje, Igralni portal…« 

Splet 

Podobno navaja tudi učitelj Iztok: »…če naletim sam na Discovery na kakšno oddajo, si 

zapišem njen naslov, pa jo potem downloadam, poiščem prevod.« Danes je na spletnih straneh 

možno v različnih iskalnikih najti mnogo kratkih filmov, videoprispevkov. To omenja tudi 

učitelj Iztok: »Tako da običajno gledam recimo knjižnico, včasih tudi po FB opazim, kadar se 

ljudje pogovarjajo o kakšnih zanimivih dokumentarnih filmih…« 

Učitelji se torej zavedajo, da morajo za učinkovit pouk upoštevati, da je gradivo nazorno, 

prevedeno in ima dodano vrednost – ponuja poleg učiteljeve razlage še drugačen pogled.  

 

Gradivo iz javnih knjižnic 

Učiteljica Tina navaja, da sta knjižnica in sodobno avdiovizualno gradivo, ki ni del didaktičnih 

kompletov, ampak namenjeno javni rabi, odlična vira, le da je treba nekaj časa posvetiti iskanju, 

pregledovanju in preverjanju gradiva, da se najde ustrezno učno vsebino.  

Lastna zbirka 

Večina učiteljev navaja kot vir avdiovizulanih vsebin gradivo iz javnih knjižnic ali pa 

uporabljajo gradivo iz lastnih zbirk videomateriala.  

3.4.2.7 Mnenje učiteljev o vsebinski ustreznosti dnevnoinformativne oddaje Infodrom za 

uporabo pri pouku 

Iz pregledanega gradiva, ki govori o ustreznosti uporabe dnevnoinformativne oddaje za mlade, 

lahko ugotovimo, da so učitelji do nje kritični. Oblikoval sem pojme: 

 aktualnost podatkov; 

 vsebinska prilagojenost informacij končni publiki; 

 vzgojni vidik prispevkov. 
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Aktualnost podatkov 

Uredništvo oddaje Infodrom vključuje v oddaje prispevke, za katere presodijo, da bi utegnile 

otroke zanimati in so bile morda objavljene v informativnih oddajah za odrasle ter bi o njih 

morali biti obveščeni tudi otroci. Prispevke, ki se dotikajo učne snovi ali jo celo obravnavajo, 

učitelji tudi predvajajo v razredih, saj se, kot opažajo sami, oddaja ukvarja z aktualnimi 

zgodbami, zato je uporaba njenih prispevkov pri pouku smiselna. Učiteljica Nataša to razloži 

takole: »Všeč mi je, ker mladim predstavi aktualna dogajanja po Sloveniji in svetu, seznanja 

jih s prispevki s področja zabave, medicine, zanimivosti … Tudi učno snov velikokrat.« 

Vsebinska prilagojenost informacij končni publiki 

Dnevnoinformativne oddaje so že same po sebi mozaik različnih novinarskih žanrov, ki jih 

Infodrom spretno prilagaja le vsebinsko. Pri tem si novinarji pomagajo s personalizacijo 

prispevkov (v njih nastopa njihov vrstnik), poenostavitvijo zgodbe, da jo otroci lažje razumejo 

in sprejmejo. Dogodek ali novica, ki jo lahko približajo otrokom, po navadi postane del oddaje. 

Zgodbe oblikujejo tako, da že v prvih sekundah prispevka uvedejo perspektivo, ki je blizu ciljni 

publiki (Matthews, 2009). 

Učiteljice in učitelj izpostavijo ravno to fleksibilnost in ustvarjalnost pri predstavitvi bolj 

zapletenih tem. Tako na primer učiteljica Tina pravi: »Predvsem mi je všeč, da razlagajo pojme, 

ki jih še odrasli včasih ne razumemo, informacije so kratke, jedrnate in nezapletene, brez 

odvečnih pridevnikov, ki gledalca odvrnejo od bistva.« 

Vzgojni vidik prispevkov   

Oddaja je nazorna, saj se trudi razložiti težje družbena (politične, sociološke, zgodovinske ...) 

pojme in kompleksna pojave (npr. migracije …) ob podpori izraznih sredstev (grafika, napis, 

zemljevid, fotografije …) na razumljiv in nazoren način. Oddaja skuša biti lahkotna, kolikor se 

da, a ker je njen žanr resen, konec koncev gre za poročanje o realnih dogodkih, ki niso zmeraj 

razumljivi, zabavni in najstnikom blizu, je zabavnega momenta proti deležu resne vsebine malo.  

Za razumevanje učnih vsebin, ki jih ponuja televizija, so poleg vidnih pomembne še slišne 

informacije, za učitelje je zelo pomemben tudi voditeljev govor, ki je sproščen, a hkrati 

uporablja zborni jezik, zato ne čudi, da učiteljice opozarjajo tudi na ta vidik oddaje. Tri 

učiteljice so omenile, da je z bogato stavčno strukturo in zbornim jezikom v prispevkih oddaje, 

prispevek lahko učno sredstvo, s katerim se razvija tudi jezik učencev. Učiteljica Lidija tako 

vidi dodatno prednost v tem, da je »jezik razumljiv, tujke so razložene ali pa razlago spremlja 

slika, saj odraslih poročil še sama ne razumem vedno, pa sem izobražena.« 
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3.4.2.8 Učinki uporabe televizije pri pouku za učinkovito učenje učencev  

Učitelji navajajo prednosti uporabe televizije kot didaktičnega medija predvsem v tem, da je to 

didaktično sredstvo, ki je učencem najbolj poznano, dostopno, vsakdanje in domače. Televizija 

v šolskem prostoru torej ne bo samo popestritev, prednost in bolj učinkovita od ostalih 

didaktičnih medijev (časopisa, radia, spleta …). 

Na podlagi polstrukturiranega intervjuja smo oblikovali naslednje pojme:  

 sprejetost televizije med mladimi; 

 izobraževalna funkcija televizije; 

 veččutnost avdiovizualnih vsebin; 

 veščine učenja učencev prek televizije; 

 medijska vzgoja mladih. 

Sprejetost televizije med mladimi 

Učitelji poročajo, da je televizija pri pouku pri fantih zelo dobro sprejeta, prinaša pa tudi nekaj 

pasti, saj jo fantje pogosto dojemajo kot sredstvo za doseganje ugodja, za užitek in zabavo. 

Učitelj Iztok poroča, da med gledanjem vizualnih vsebin pogosto ne more nadzorovati 

motivacije učencev, saj televizija ne dosega svojega namena, ampak učence zabava in pomirja: 

»Kolikor sem videl, fantje pri pouku pozabljajo, da je to učni pripomoček, ne pa trenutek, ko 

lahko sprostijo možgane in se ne ukvarjajo več s snovjo … Zdi pa se mi tudi, da je to malce iz 

načina življenja, kjer se vizualni dražljaji, kot so televizijski ali pa računalniški, predvsem 

povezujejo s sprostitvijo.« 

Izobraževalna funkcija televizije 

Učiteljica in učitelj poročata o skupino učencev, ki uporabe avdiovizualnega gradiva pri pouku 

ni vajena, zato se na začetku pojavljajo težave, ki jih omenjata. Sicer pa imajo ostali učitelji z 

uporabo avdiovizualnega gradiva pozitivne izkušnje prav zaradi izobraževalne funkcije 

televizije. Večina anketiranih učiteljev navaja, da morajo avdiovizualna gradiva pri pouku 

služiti kot dodaten element k razlagi, kot popestritev pouka, ne da opravljajo le funkcijo 

motivacije in usmerjanja pozornosti učencev. Učiteljica Tina opozarja na zmernost in uporabo 

televizije pri pouku s premislekom: »Čeprav televizijo načeloma dojemajo kot sprostitev, se mi 

zdi zanimivo, ko ugotovijo, da je lahko tudi uporabna, in to je glavni namen. Je pa res, da ne 

sme biti preveč teh elementov in vsebin, saj se morajo naučiti sprejemati nove informacije tudi 

drugače, šolsko, bom rekla.« 

Veščine učenja učencev preko televizije 

Učinkovitost pouka s televizijo sloni na izkušnjah, ki jih imajo fantje z učenjem iz medijev. 

Televizija pri pouku pomaga pridobivati spretnosti in navade, znanje, predstave, pomaga pri 

oblikovanju novih pojmov, pri nazornejšem prikazovanju posameznih procesov, čeprav po 
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mnenju učiteljice Nataše televizija gotovo ne more nadomestiti jezikovnega tečaja ali učbenika, 

»lahko pa pomaga pri učenju. Torej neke osnove se moraš prej naučiti, da potem lahko usvajaš 

znanje, ki ga ponuja televizija.« Učiteljica Tina pa navaja, da je treba pri mladih razvijati 

veščine kritičnosti do informacij ter do vira samega: »Menim, da lahko vpliva na njihovo 

življenje. Kako, pa je odvisno od vsakega posameznika. Kot sem že prej omenila, morajo se 

naučiti izluščiti pravo informacijo, jo ločiti od tiste, ki lahko zavede.« 

Veččutnost avdiovizualnih vsebin  

Če pri poslušanju učiteljeve razlage pri učencu prevladuje analiza slušnih informacij, poteka 

pri uporabi učnih medijev, kot so televizija in izobraževalni posnetki, učenje ob gledanju slik. 

Tako televizija ne prinaša samo popestritve, ampak lahko učitelj z njeno pomočjo ponazori 

obravnavano vsebino in s tem morda tudi pripomore k večji zapomnitvi učne snovi. Na to 

prednost opozarja tudi učiteljica Tina: »Zagotovo k učinkovitemu učenju pripomore takrat, ko 

znajo vizualni element pretvoriti v uporabno znanje in ga seveda povezati s tistim, ki ga imamo 

v učnem načrtu. Pomembno se mi torej zdi to, da znajo informacijo, ki so jo videli in slišali 

preko avdio-vizualnih vsebin, vključiti v to, kar so izvedeli.« 

Medijska vzgoja mladih 

Zaradi povečanega vpeljevanja medijev v naša življenja se je pojavila zahteva po organizirani 

medijski vzgoji na vseh stopnjah izobraževanja. In prav to nakazujejo odgovori učiteljic. 

Učiteljice so prepričane, da bi se z izurjenostjo učencev glede uporabe in dojemanja medijev 

izboljšala praktična raba televizije v informativne namene ter analiza pridobljenih informacij. 

Takšnega mnenja je tudi učiteljica Tina: »Pomembno se mi torej zdi to, da znajo informacijo, 

ki so jo videli in slišali prek avdiovizualnih vsebin, vključiti v svoje življenje ter biti do nje 

kritični. Spremljanje informativnih in izobraževalnih oddaj je zelo pomembno za mladostnike, 

saj na ta način izvejo, kaj se dogaja po svetu, širijo svoje obzorje in ozaveščenost ter kritično 

presojajo same dogodke.« 
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4. Zaključki 

Tako kot vsak medij ima tudi televizija določene vplive na posameznika, predvsem na otroke. 

Negativni vplivi se po tujih in domačih raziskavah sodeč najpogosteje pojavljajo zaradi 

(pre)pogostega gledanja prizorov, ki vsebujejo nasilje. Lahko pa televizija na posameznika 

vpliva tudi pozitivno, in sicer ob zmernem gledanju poučnih vsebin, ki so prilagojene razvojni 

in starostni stopnji otrok, saj jim omogočajo spoznavanje realnosti, ki jim v vsakdanjosti niso 

dostopne. Ker lahko televizija prispeva h kakovostnemu znanju učencev in njihovemu 

osebnostnemu razvoju, sem to tudi podrobneje raziskal. Raziskavo sem izvedel na vzorcu 225 

osmošolcev, ki so uporabniki televizije tako doma kot v šoli. Tudi šole in posledično učitelji se 

ne morejo izogniti novim medijem in jih spretno integrirajo v svoje delo kot pomemben del 

učnega procesa (Armstrong, 2000), zato sem v raziskavo vključil 6 učiteljic in učitelja. 

V kvantitativni raziskavi magistrskega dela sem raziskal količino in razloge za gledanje 

televizije pri učencih, gledanost različnih oddaj, razloge za gledanje informativnih oddaj in 

doživljanje le-teh. Zanimali pa so me tudi učinki televizije v pedagoškem procesu oziroma 

pomen vključevanja televizije in medijev v pouk in učenje.  

Raziskava je pokazala, da več kot tretjina osmošolcev med tednom gleda televizijo od ene ure 

do dve uri na dan, nekaj manj jih program spremlja manj kot uro, med vikendom pa kar dve 

tretjini učencev pred televizijskimi sprejemniki preživita več kot dve uri, četrtina celo več kot 

tri ure dnevno.. Rezultati raziskave so primerljivi z evropskim povprečjem (Livingstone, 2002 

in tudi Erjavec, 2012), ki znaša dve uri na dan. Kljub temu menim, da je količina gledanja 

televizije na račun ostalih dnevnih aktivnosti prevelika. 

Ugotovil sem tudi, da sta glavna razloga za gledanje televizije osmošolcev ljubljanske regije 

sprostitev in preganjanje dolgčasa. Če jo dekleta gledajo tudi zaradi uživanja v domišljijskih 

svetovih, so fantje s pomočjo nje bolj informirani, si z njo krajšajo čas ter se o vsebinah več 

pogovarjajo s prijatelji. Učno manj uspešni učenci med razlogi za spremljanje televizije 

največkrat navajajo sprostitev, pogosto pa omenjajo tudi izobraževalno vrednost televizije, saj 

navajajo, da se ob njej tudi veliko naučijo, bolj kot učno bolj uspešni in učno uspešni učenci pa 

se zavedajo, da jih televizija tudi informira.  

Kvantitativna raziskava je pokazala, da so med dekleti bistveno bolj priljubljeni filmi kot med 

fanti; filmi so bolj priljubljeni tudi med skupino učno uspešnih učencev kot pri učno bolj in 

učno manj uspešnih. Do statistično pomembnih razlik glede na učni uspeh ne prihaja le pri 

filmih, ampak tudi pri zabavnih oddajah, ki so prav tako bolj priljubljene med učno uspešnimi 

kot med učno manj in učno bolj uspešnimi učenci.  

Na splošno je zanimanje učencev za informativne oddaje zelo majhno, saj te večina učencev 

(82 %) gleda zelo redko ali celo nikoli. Med dnevnoinformativnimi oddajami učenci 

najpogosteje gledajo dnevnoinformativno oddajo za odrasle 24ur (na programu POP TV) in  

popoldansko magazinsko informativno oddajo Svet (na programu Kanal A). Med tedenskimi 

informativnimi oddajami po gledanosti izstopa le oddaja EPILOG (na programu POP TV). Med 
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dnevnoinformativnimi oddajami je oddaja Infodrom, ki je namenjena prav njim, na repu 

gledanosti, saj več kot polovica osmošolcev (46,2 %) navaja, da je nikoli ne gleda, zelo redko 

jo spremlja dobra četrtina, medtem ko jo pogosto gleda le 6,7 % učencev. Ugotovimo lahko, da 

učenci  gledajo neprimerno več dnevnoinformativnih oddaj, primernih za odrasle.  

Med razlogi za gledanje dnevnoinformativnih oddaj za odrasle – pa tudi oddaje Infodrom – 

fantje v večji meri kot dekleta navajajo prisotnost nasilja. Fantje gledajo dnevnoinformativne 

oddaje v večji meri kot dekleta, ki navajajo, da jih gledajo, ker jih gledajo tudi njihovi starši.  

Tedenske informativne oddaje so med fanti in dekleti manj priljubljene. Z raziskavo tudi 

ugotavljam, da je več kot četrtina gledalcev dnevnoinformativnih oddaj za odrasle med učno 

manj uspešnimi in učno uspešnejšimi učenci, prav toliko učno bolj uspešnih učencev pa jih 

gleda pogosto, medtem ko je odstotek stalnih gledalcev Infodroma zanemarljiv.  

Med razlogi osmošolcev za gledanost dnevnoinformativne oddaje Infodrom je na prvem mestu 

razlog, da se lahko to, kar se dogaja v teh oddajah, zgodi tudi njim, naslednji razlog je, da v 

njih najdejo koristne za informacije za vsakdanje življenje. Zelo pomembna jim je tudi 

resničnost informacij, saj verjamejo, da so novice, predstavljene v Infodromu, resnične, kar 

kaže na določeno stopnjo razumevanja in zanimanja za svet, ki jih obdaja. 

Ob dnevnoinformativnih oddajah namenjenih odraslim, v katerih mnogokrat poročajo tudi o 

težkih in negativnih temah, se v mladih ob samostojnem gledanju pogosto vzbujajo različni 

občutki. Najpogosteje občutijo dolgčas, doživljajo pa tudi radovednost in žalost. Veselje 

doživlja ob gledanju teh oddaj le nekaj učencev. Nekoliko drugačne rezultate dobimo glede 

oddaje Infodrom, pri kateri učenci najpogosteje doživljajo veselje. Velikokrat so ob spremljanju 

prispevkov tudi presenečeni in radovedni. Med čustvi, ki jih učenci najmanjkrat doživljajo, sta 

žalost (5,8 %) in strah (1,2 %). 

Učno manj uspešni učenci in učno uspešni učenci se najbolj strinjajo s trditvijo, da ob televiziji 

spoznavajo uporabnost učne snovi, ter ugotavljajo, da televizija tudi pomembno vpliva na 

oblikovanje njihovih stališč. Strinjajo se tudi, da z njeno pomočjo dobijo več informacij kot ob 

učiteljevi razlagi. Učno bolj uspešni učenci pa vidijo pomen televizije pri pouku v pridobivanju 

več podatkov v krajšem času, ob njej ugotavljajo povezanost učne snovi z življenjem, zaradi nje 

pa tudi spreminjajo stališča o učni vsebini.  

V kvalitativni raziskavi je sodelovalo 7 učiteljev, ki so navedli, da imajo izkušnje z uporabo 

avdiovizualnih sredstev pri pouku.  

Ugotavljam, da je bilo to, koliko časa učitelji pri pouku uporabljajo televizijo, zelo zahtevno 

oziroma nemogoče določiti, saj je predstava učiteljev, koliko je veliko, subjektivna. Lahko pa 

trdim, da jo učitelji družboslovnih predmetov uporabljajo več oziroma pogosteje kot drugi. 

Učitelji predmetov, ki imajo po eno uro tedensko, jo zaradi racionalizacije učne snovi 

uporabljajo skoraj vsako uro, predmeti z dvema in več urami na teden pa celo 2–3-krat 

tedensko. Nekateri učitelji pa televizijo uporabljajo zelo redko.  
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Ugotavljam, da je primerov uporabe toliko, kot je učiteljev in učnih vsebin. Uporabljene 

avdiovizualne vsebine so odvisne od predmetnega področja, ki ga učitelj poučuje. Učitelji, ki 

poučujejo jezikovno področje, so tako navajali, da jih uporabljajo z namenom poslušanja 

avtentičnega posnetka, saj pri tem učenci poslušajo originalne govorce, pri učnih urah 

zgodovine se pogosto uporablja skrajšane dokumentarne filme, najširši spekter uporabe 

različnega avdiovizualnega materiala, ki ga najdeta na spletu, pa opisujeta učiteljici, ki 

poučujeta domovinsko in državljansko kulturo in etiko.  

Med razlogi, zaradi katerih učitelji uporabljajo televizijo pri pouku, ugotavljam, da izstopajo 

pestrost in dinamičnost pouka, razumevanje, boljše pomnjenje učne snovi, nazornost učnih 

vsebin, razvijanje medijske pismenosti in življenjskost učnih vsebin. 

Ugotavljam, da učitelji najbolj poudarjajo, da je treba že v fazi načrtovanja misliti na čim bolj 

racionalen, organiziran in pester pouk. S pomočjo medija, kot je televizija, navajajo, je laže 

pritegniti pozornost učencev ter jih spodbuditi k aktivnemu delu pri učni uri; tako se učenci tudi 

učinkovito in bolj sproščeno učijo. Učitelji v intervjujih tudi navajajo, da za uporabo televizije 

pri pouku izbirajo cilje z namenom, da bi čim bolj racionalizirali pouk in dosegli čim večji učni 

uspeh učencev, opozarjajo pa tudi, da televizija pri pouku nikoli ni naključna izbira. 

Večina učiteljev skuša v želji po čim večji racionalizaciji učnega procesa učencem predvsem 

olajšati proces učenja, in sicer z namenom, da bi dosegli boljše učne rezultate na kognitivnem, 

afektivnem in psihomotoričnem področju.  

Med kognitivni cilji učitelji poudarjajo predvsem učne cilje globljega razumevanja in analizo 

informacij učne snovi. Večina učiteljev se tudi zaveda, da lahko s filmom  popestri pouk in 

poveča motivacijo učencev za učno snov, hkrati pa poskrbi za tiste učenke in učence, pri katerih 

je prevladujoč vizualno-avditivni stil učenja. Po mnenju učiteljic televizija učencem omogoča 

razbrati bistvo učne ure in s tem poglobiti razumevanje učne snovi. Ugotavljam tudi, da 

učiteljice in učitelj uporabljajo avdiovizualna sredstva pri pouku s ciljem hitrejše obnove učne 

snovi in da televizijo pogosto izkoristijo tudi za podkrepitev razlage. Več učiteljev želi otroke 

z analiziranjem videoposnetkov navajati tudi na kritičnost.  

Uporabo televizijskih posnetkov pri pouku sem podrobno analiziral in v pregledanem gradivu 

ugotovil, da med konativnimi cilji uporabe televizije pri pouku najbolj izstopajo cilji, povezani 

z motivacijo učencev, cilji, ki se navezujejo na cilje afektivnega področja. Učitelji jo pri učnih 

urah uporabljajo predvsem zaradi pozitivnega sprejemanja učenja iz sodobnih medijev. Učitelji 

so med konativnimi cilji večkrat omenili tudi sproščeno in nezavedno učenje. Ugotavljam še, 

da večina učiteljev pri uporabi televizije v procesu učenja uresničuje tudi cilj oblikovanja 

vrednot ter s tem vpliva na osebnostni razvoj učencev. Učitelji v intervjujih ne govorijo toliko 

o doseženih ciljih na gibalnem in motoričnem področju. Med psihomotoričnimi cilji, ki jih 

učitelji razvijajo ob uporabi televizije v procesu učenja, izstopajo cilji s področja razvoja 

govornih spretnosti. Učiteljica slovenščine omenja, da so med njenimi cilji tudi širitev 

besednega zaklada, razvijanje razumevanja branih besedil ter spretnosti za oblikovanje daljših 

povedi, besedil. Televizija omogoča tudi pomoč pri razvijanju in učenju oblikovanja glasov. Po 
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mnenju učiteljev pa omogoča tudi razvijanje spretnosti izražanja lastnih nazorov in 

razumevanja drugih ter z zgledom razvijanje veselja do nabiranja znanja iz raznovrstnih virov. 

Ti cilji kažejo na vseživljenjsko učenje, ki je ključna veščina 21. stoletja. Učenec bi naj imel 

razvite veščine, s katerimi bo do informacij prišel sam, s katerimi jih bo znal vrednotiti in 

uporabiti v vsakdanjem življenju. 

V kvalitativnem delu raziskave me je zanimalo, kateri dejavniki so za učitelje ključni pri 

odločitvi za uporabo televizije. Ugotavljam, da je ključna značilnost učitelja, ki je usmerjen k 

inovacijam in novim oblikam pouka ter usposobljen za spreminjanje pouka. Skoraj vsi učitelji 

navajajo, da pri uporabi televizije zelo pogosto upoštevajo tudi sposobnosti, spol, starost, 

izkušnje, predznanje, tempo dela in napredovanje svojih učencev, kar pomeni, da se zavedajo 

nujnosti upoštevanja značilnosti posameznika in njegovega razvojnega obdobja. Ugotavljam 

tudi, da se za izbiro televizije učitelji odločijo na podlagi časa in učne vsebine. Učitelji 

naravoslovnih predmetov omenjajo tudi, da uporaba televizije pri pouku sicer zahteva več časa 

za pripravo za delo z mediji, ni pa jim treba skrbeti za organizacijo dela s konkretnim 

materialom, s katerim bi pri pouku demonstrirali procese in pojme.  

Ob uporabi televizije me je zanimalo tudi, katere metode dela spremljajo učenje učencev iz 

avdiovizualnih virov. Ugotavljam, da se največkrat pojavlja metoda pogovora, in sicer metoda 

razgovora med učiteljem in učenci, kjer gre za izmenjavo mnenj, stališč, izkušenj … Nekaj 

učiteljev pri pouku po ogledu videoposnetka uporablja še metodo razlage (pripovedovanje, 

opisovanje, razlaganje, pojasnjevanje, presojanje), s katero pri učencih spodbujajo višje miselne 

procese. Mnogokrat naleti učitelj pri učnih vsebinah na abstraktne pojme, ki jih mora razložiti. 

Učiteljici družboslovnih učnih vsebin navajata, da jima prav posnetki služijo za dinamično 

demonstracijo, saj tako temeljiteje in bolj nazorno predstavita sociološke pojme.  

Odlomki iz filmov, serij, pogovornih oddaj, risank ter otroških in izobraževalnih oddaj ... se v 

procesu življenja najpogosteje uporabljajo v učni etapi uvajanja in obravnavanja nove snovi. 

V etapi uvajanja uporabijo videoposnetke kot uvodno motivacijo v smislu organizacijske in 

psihološke pripravljanje učencev na učenje. V učni etapi ponavljanja učitelji uporabljajo 

televizijo s ciljem poglabljanja in utrjevanja učne snovi.  

V kvalitativni raziskavi je mogoče ugotoviti, da so učitelji pri izbiri avdiovizualnih vsebin, ki 

jih bodo uporabili pri pouku, zelo svobodni, suvereni, a hkrati tudi previdni. Najpogosteje kot 

vir uporabljajo produkcijo televizijskih hiš in arhiv njihovih oddaj, mnogokrat tudi preverjene 

spletne strani, nekaj učiteljic predvaja gradivo iz javnih knjižnic.  

Raziskava je tudi pokazala, da se med uporabljenimi avdiovizualnimi gradivi najpogosteje 

uporabljajo prispevki oddaje Infodrom, do katere so učitelji zelo kritični. Navajajo, da po 

prispevkih te oddaje največkrat posežejo zaradi aktualnosti podatkov, cenijo fleksibilnost in 

ustvarjalnost avtorjev pri predstavitvi bolj zapletenih tem, saj so prispevki nazorno podprti z 

izraznimi sredstvi (grafika, napisi, zemljevidi, fotografije …), omenjajo pa tudi vzgojni vidik 

prispevkov. Poleg vsebine so pozorni tudi na jezikovni vidik oddaje.  
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V kvalitativni raziskavi učitelji največkrat navajajo, da je prednost uporabe televizije kot 

pripomočka za učinkovito učenje učencev v tem, da gre za didaktično sredstvo, ki je učencem 

najbolj poznano, dostopno, vsakdanje in domače. Televizija v šolskem prostoru torej ne bo 

samo popestritev, prednost in bolj učinkovita od ostalih didaktičnih medijev (časopisa, radia, 

spleta …). Ugotavljam, da učitelji televizijo kot medij pri pouku uporabljajo predvsem zaradi 

splošne sprejetosti televizije med mladimi, kljub temu da njena uporaba prinaša tudi nekaj 

pasti, saj jo učenci pogosto dojemajo kot sredstvo za doseganje ugodja, za užitek in zabavo. 

Večina anketiranih učiteljev navaja, da morajo avdiovizualna gradiva pri pouku služiti kot 

dodaten element k razlagi, kot popestritev pouka, ne da opravljajo le funkcijo motivacije in 

usmerjanja pozornosti učencev – poudarjajo torej predvsem izobraževalno funkcijo televizije, 

in sicer »kot podaljšek učitelja«. Ugotavljam tudi, da je učinkovitost uporabe televizije v 

procesu učenja odvisna od veščin učenja učencev prek televizije. Zato je ena glavnih nalog 

učitelja, da učence v procesu pouka opremi z ustreznimi kompetencami, s katerimi bodo v 

obdobju tehnološkega razvoja družbe vanjo uspešno vključeni ter bodo tako tudi prispevali k 

njenemu razvoju. 
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6. PRILOGE 

Priloga 1 Intervju za učence 

 

1. Spol: 
(Obkroži.) 

a) moški 

b) ženski 

 

2. V katerem kraju se nahaja tvoja OŠ? 
(Obkroži.) 

a) v Ljubljani 

b) izven Ljubljane 

 

3. Kakšna je tvoja zaključna ocena pri predmetih?   
 

     (Označi z X.) zadostno 

(2) 

dobro 

(3) 

prav dobro 

(4) 

odlično  

(5) 

Slovenščina     
Geografija     
Zgodovina     
Biologija     
Kemija     
Fizika     
Matematika     
Domovinska in  državljanska kultura ter etika     

4. Za gledanje televizije in video prispevkov največkrat uporabljam: 
(Možen je en odgovor.) 

a) televizijski zaslon.  

b) računalnik.  

c) tablico. 

d) mobilni telefon. 

e) drugo: _______________________________________________________ 
 

5. Koliko časa dnevno gledaš televizijo?  
(Označi z X.) 

 manj kot eno uro od 1 do 2 uri od 2 do 3 ure več kot 3 ure 

Med tednom     
Med vikendom     

 

6. Kaj največkrat gledaš na televiziji? 

(Možnih je več odgovorov.) 

a) različne filme (romantične, akcijski, komedije ...)  

b) risanke  

c) novice, poročila, dnevnik 

d) pogovorne oddaje (Jure Godler, Tadej Toš, Ellen) 

e) zabavne oddaje 

f)      resničnostni šovi 

g) glasbene oddaje 

h) dokumentarne oddaje o ljudeh, zgodovini 

i)      dokumentarne oddaje o naravi 

j)      oddaje o ekologiji  

k) drugo: ___________________________________________________________ 
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7. Spodaj so navedeni razlogi, zakaj tvoji vrstniki gledajo televizijo. Kako močno spodnje 

trditve držijo zate?  
(Svoje strinjanje s trditvijo označi z X v ustrezno polje.) 

          Televizijo gledam … 

Zelo 

drži. 

Srednje 

drži. 

Ne 

drži. 

Iz navade.       

Z njo preganjam dolgčas.       

Želim izvedeti dnevne informacije.       

Zaradi nje lahko o različnih temah  govorim s prijatelji.       

Ob gledanju se sprostim.       

Ob gledanju televizije se veliko naučim.       

Uživam v domišljijskem svetu.       

Drugo: _______________________________________       

8. Kako pogosto gledaš informativne oddaje za odrasle? 
     (Ustrezen odgovor označi z znakom X.)  

Vedno 

 

Pogosto 

 

Včasih 

Zelo  

redko 

 

 

Nikoli 

 

Dnevnik 
RTV Slovenija 

          

 

24 ur 
POP TV 

          

 Svet 
Kanal A 

          

 

Danes 
PLANET TV 

          

 

Preverjeno 

POP TV 
          

 

Odmevi 

RTV Slovenija 

 

          

 

Epilog 
POP TV 

 

          

 

Tarča 

RTV Slovenija  

          

 

 

 

 

 

 

Drugo:_______________ 
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9. Te oddaje gledam, ker ... (Ustrezen odgovor označi z znakom X.) 
 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se  

ne morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se zelo 

strinjam. 

jih gledajo tudi starši.      
so zanimive.      
tako izvem, kaj se v realnem svetu dogaja.      
so mi bolj všeč od ostalih oddaj.      
se ob njih dobro počutim.      
želim biti bolj razgledan.      
je v njih veliko nasilja.      
me spodbujajo k temu starši.      
me spodbujajo k temu učitelji.      
se potem lahko pogovarjam o tem z vrstniki.      
drugo: ________________________      

 

10. Zanima me tvoje mnenje o informativnih oddajah za odrasle. (Ustrezen odgovor označi 

z znakom X.). 
 Se  

sploh ne 

strinjam. 

Se  

ne 

strinjam. 

Se  

ne morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se  

zelo 

strinjam. 

Če gledam informativne oddaje, sem bolj 

razgledan. 
     

V njih lahko vidim veliko nasilja.       
Iz teh oddaj se lahko veliko naučim.      
O njih se pogovarjam s prijatelji.       
Zaradi teh oddaj drugače vidim svet.      
Iz njih dobim koristne informacije.      
Verjamem, da se to, kar prikazujejo v teh 

oddajah, lahko zgodi tudi meni.  
     

Verjamem, da so vse te novice resnične.       
Iz teh oddaj izvem, kako ravnati v določenih 

situacijah.  
     

drugo: ________________________      

 

 

11. Gledanje televizije pogosto spremljajo čustva. Kako se počutiš, ko gledaš 

dnevnoinformativno oddajo za mladostnike, oddajo Infodrom?  

 

Počutim se _________________________________________________________________ . 

 

12. Uporaba televizije pri pouku mi koristi … 

(Svojo trditev označi z X.) Se  

sploh ne 

strinjam. 

Se 

ne 

strinjam. 

Se 

ne 

morem  

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

zelo  

strinjam. 

za razširitev znanja.      
boljše razumevanje učiteljeve razlage.       
hitrejše pomnjenje, saj snov tudi VIDIM, ne samo 

slišim.  
     

boljše pomnjenje učne snovi, saj jo večkrat slišim.       
boljšo predstavo o svetu okoli sebe.      
pridobitev več informacij v krajšem času.      
bolj zabavno podajanje učne snovi od učiteljeve 

razlage. 
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da se lažje zberem in umirim.      
pri spoznavanju novih besed.      
da bolje razumem tudi oddaje za odrasle.      
ker spreminjam svoj pogled na svet.      
za boljše izražanje, zaradi njene uporabe bolje pišem 

obnove, spise ... 
     

Drugo      
 

13. Zanima me, kako se televizija (lahko tudi prispevek iz oddaje) uporablja v šoli?  

(Ustrezen odgovor označi z X. Možnih je več odgovorov.) 

 

 Učitelj nam je dal delo z besedilom (npr. vstavljali smo besede iz posnetka, zapisali vsebino posnetka...)  

 Pred ali po posnetku smo ustvarjali izdelke. 

 Učitelj je uporabil prispevek kot problem, ki smo ga nato reševali, iskali različne rešitve. 

 Učitelj nam je skušal s posnetkom prikazati, kako stvari delujejo, dejstva, ki si jih sicer težko 

predstavljamo. 

 S prispevkom smo dobili dodatno razlago o učni snovi (npr. Tomaž Trubar in njegov čas ...) 

 Posnetek smo si ogledali kot primer (ljudski običaji, dogodek iz preteklosti ...) 

 Po posnetku smo se o temi pogovarjali (npr. pogovor vodi učitelj, pogovor v paru ...) 

 Ogled prispevka je bil tudi domača naloga. 

 

14. Zanima me, kako se televizija (lahko tudi prispevek iz oddaje) uporablja v šoli?  

(Ustrezen odgovor označi z X. Možnih je več odgovorov.) 

 

 Učitelj/-ica je uporabil/-a posnetek pred razlago nove učne snovi. 

 Učitelj/-ica je uporabil/-a posnetek po razlagi, npr. kot primer. 

 Učitelj/-ica je uporabil/-a ogled posnetka in delo z njim nato kot oceno. 

 Učitelj/-ica je želel/-a preveriti, ali razumemo učno snov/ znanje.  

 Učitelj/-ica nas je želel/-a spomniti na že poznano učno  snov. 

 

15. Kako pogosto gledaš dnevnoinformativno oddajo za mlade, oddajo 

INFODROM? (Ustrezen odgovor označi z X.) 

 
       

 

Oddajo Infodrom gledam ...  
 

Vedno. Pogosto.    Včasih.    Zelo redko. Nikoli. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

16. Infodrom gledam, ker ... (Ustrezen odgovor označi z znakom X.) 
 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se  

ne morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se zelo 

strinjam. 

ga gledajo tudi starši.      
je zanimiv.      
tako izvem, kaj se v realnem svetu dogaja.      
mi je bolj všeč od ostalih oddaj.      
se ob tem dobro počutim.      
želim biti bolj razgledan.      
je v njem veliko nasilja.      
me spodbujajo k temu starši.      
me spodbujajo k temu učitelji.      
se potem lahko pogovarjam o tem z vrstniki.      
drugo: ________________________      
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17. Zanima me tvoje mnenje o informativni oddaji za mladostnike, oddaji 

INFODROM. (Ustrezen odgovor označi z znakom X.) 
 

 Se  

sploh ne 

strinjam. 

Se  

ne 

strinjam. 

Se  

ne morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se  

zelo 

strinjam. 

Če gledam Infodrom, sem bolj razgledan.      
V Infodromu lahko vidim veliko nasilja.       
Iz Infodroma se lahko veliko naučim.      
O Infodromu se pogovarjam s prijatelji.       
Zaradi Infodroma drugače vidim svet.      
Iz Infodroma dobim koristne informacije.      
Verjamem, da se to, kar prikazujejo v Infodromu, 

lahko zgodi tudi meni.  
     

Verjamem, da so vse novice Infodroma resnične.       
Iz Infodroma izvem, kako ravnati v določenih 

situacijah.  
     

Drugo: ________________________      
 

18. Gledanje televizije pogosto spremljajo čustva. Kako se počutiš, ko gledaš 

dnevnoinformativno oddajo za mladostnike, oddajo INFODROM?  

 

Počutim se _________________________________________________________________ . 
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Priloga 2 Zgoščen zapis intervjujev učiteljev  

Učitelj Iztok 

V katerem razredu pa učiš? 

Učim v 6., 7., 8., in 9. razredu. 

Se ti zdi, kako bi ti ocenil opremljenost naše šole z interaktivnimi tablami? 

Jaz mislim, da je zelo dobro opremljena. Skoraj vsaka učilnica, v kateri sem delal, ima interaktivno tablo. 

Definitivno ima vsaka računalnik, zvočnike, zelo dobro internetno povezavo in seveda projektorje. 

Torej smo dobro opremljeni? 

Tako. 

V kakšnem okolju delaš? Koliko je ur zgodovine? 100, 50 približno?  

Ne 35 ur, za dva šesta. 

Koliko ur v enem razredu? 

Ne vem, okrog 70, 80, če sta dve uri na teden, 135 ur se mi zdi. 

V koliko urah si ti uporabljal film - kjer koli? 

Za zdaj še nisem veliko. Najpogosteje sem ga uporabljal v 7. razredu in sicer zaradi tega, ker so določene snovi, 

kot so npr. egipčanski bogovi ali rimska osvajanja – zelo dobro prikazani v obliki kakšnih risank, recimo Asterix 

lahko vse pokrije, lahko pokrije Grke, Rimljane, Egipčane, mitologijo starega vzhoda ipd. tako, da sem tam 

uporabljal. Tam so tudi mnogo bolj odprti za te zadeve.   

V 7. razredu? 

Tako je, zelo jim je zanimivo, zelo se vživijo noter. Tudi potem, ko sem jim dal domačo nalogo recimo, na podlagi 

risanke Asterix in 12 nalog, naj napišejo, kako bi oni, če bi bili učitelji, kakšne naloge bi oni recimo sestavili. In 

je bilo recimo, nariši najljubši prizor iz risanke, napiši, katere bogove si videl, kako se to ujema z dejanskim 

stanjem, npr. določen segment risanke ipd. V 7. je to šlo najbolje. Poizkusil sem podobno stvar tudi v 9. razredu, 

kjer smo gledali dokumentarni film o Nemčiji v 2. svetovni vojni, kar pa je bilo v večini primerov, bom rekel, 

sprejeto indiferentno tako nevtralno mogoče - je celo bolj izpadlo, da so uživali v tem, ker gre za nek način, da 

imaš prosto uro, kar se je potem izkazalo predvsem pri reševanju delovnih listov ker pod a videlo se je, da niso 

sledili, pod b godrnjali so preveč.  

Torej ne sprejemajo vedno televizije pri pouku ali je to odvisno od snovi ali česa? 

Jaz mislim, da je to odvisno predvsem od snovi, pa tudi od načina, kako uporabiš pravzaprav televizijo. Ali jo 

uporabiš za vso uro, kjer se potem zgubijo v gledanju tv in avtomatično odmislijo obveznosti, ki jih morajo delati. 

Ampak pravim, to lahko govorim le na podlagi parih ur v 9. razredu. 

Samo par nekaj ur? 

Tako je, se mi zdi 2 ali 3 ure, kolikor je trajal ta dokumentarni film - od 90 do 100 minut. 

V 7. razredu sem pa večkrat, tudi v različnih obdobjih in se je izkazalo za primerno. 
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Kaj se pa tebi zdi zdaj bolj primerno, pri čem si bolj uspešen, ko uporabiš dokumentarec ali kratke 

prispevke ali kratke risanke? 

Jaz mislim, da so kratki prispevki boljši, ker so na nek način primerna ustrezna nagrada takrat, ko recimo vzameš 

določen del snovi in potem učence nagradiš s tem, da so oni sproščeni in gledajo. Samo recimo 10 minut - običajno 

so te 10 minutne zadeve mnogo bolj zanimive kot tiste, ki so raztegnjene na 45 minut. Ker če vzameš risanko, ki 

traja 90 minut, ta risanka ni namenjena šolskemu delu. Potem, ker je težko dobiti otroke da istočasno sproščeno 

uživajo v risanki, hkrati pa mislijo na to, da morajo tako pozorno gledati, da lahko delajo neke vaje, na podlagi 

tega ali pa domače naloge. 

Ko si doma načrtoval gledanje videa, na katere cilje si pomislil - intelektualni cilji, užitki ali razvijanje nekih 

veščin? 

Predvsem mogoče samo na to, da si najprej lažje zapomnijo podatke, potem ko so jih slišali in videli statične slike 

v učbeniku, da vidijo mogoče skozi gibanje skozi neko dinamiko kot jo predstavljata risanka ali filmček. 

Torej čez druge čutne kanale – vidi, sliši? 

To, potem tudi mogoče, da jim dinamika risanke vzbudi tudi neko ustvarjalnost npr. da so v določeni nalogi 

napisali kratko obnovo v tem oziru, da so oni junak risanke in potem upoštevajo hkrati prava zgodovinska dejstva 

na tak način. Sem bolj ciljal Z leti mislim bi to še razširil – trenutno še ne vem kako. 

Se ti zdi, da lahko mogoče vplivaš tudi na njihovo vrednotenje, na njihovo razmišljanje, na njihove izkušnje 

o svetu, da mogoče kaj spremeniš s takimi filmi? 

Mislim, da lahko - recimo v 9. razredu bi jim lahko zlahka dal film kot je Schindlerjeva lista (seznam) ali pa recimo 

tudi v 7. ali 6. razredu, ni rečeno, da je nasilen film; da je film, ki bi jim zbudil razmišljanje o določeni snovi. 

Takrat, to vem iz izkušenj, vedno izpostavim, da je mnenje, ki si ga ustvarijo o filmu, njihovo mnenje, da to ni 

nekaj a) kar se ocenjuje in b) ni treba, da se ujema z mojim mnenjem. Tu se ločim strogo od tega, da bi jih 

indoktriniral s čem, tu je vedno dvojni meč (predlagam past?), če staršem poveš, da si dal otrokom gledat film 

Schindlerjeva lista ali pa Stalingrad ali pa kaj podobnega, ker so tukaj določeni politični pogledi lahko ujamejo. 

Ali pa če jim daš partizanski film, kot je na primer Moj ata, socialistični kulak ali pa Dolina miru. 

To so filmi kjer se kreše ideologija? 

To so filmi, kjer so izpostavljene ideologije in ki lahko vplivajo na otroka. Na koncu koncev, tudi če gledajo film 

o holokavstu, lahko vpliva tudi na povsem drugačne načine, kot je samo ideološko. 

Torej, če greva zdaj k tem dejavnikom pouka - to so učne metode, učne oblike, cilji pouka, načrtovanje - kaj bodo 

oni delali torej aktivnost učencev, značilnost učencev, učne etape, uvajanje ali ponavljanje. Ko ti načrtuješ, kaj je 

tebi najbolj pomembno, ali to da gre za učno etapo (npr. danes je prva ura to je nujno) ali značilnost učencev (npr. 

so nemirni, pa jim bom dal zadnjo uro, imam zgodovino, pa jim bom dal takrat, jaz bom manj dosegel kot film)? 

Kaj je tisto, kateri dejavnik pouka pri tebi prevlada, ko uporabljaš film ali televizijo? 

Meni se zdi, kolikor sem opazil, da je to prvenstveno bila uvodna ura, da jih mogoče animiram na podlagi tega da 

jim zarolam (predvajam) nek filmček ali pa risanko in potem imamo neko krajšo diskusijo, s katero jih napeljem 

oz. njihov interes usmerim na snov, ki prihaja. 

Je ta diskusija med učenci ali med učiteljem in učenci? 

Do sedaj je bila med učiteljem in učenci, tako da sem jih tudi jaz malce spoznal v tem času, kako razmišljajo, ker 

običajno se mi zdi, če sem dal, da oni diskutirajo sami, so diskutirali o vsem drugem.   

Zgubili so nit? 

Tako je , izkoristili so to kot del za pogovor, kjer bo eden potem izbran v skupini poročal, da bo, ostali se bodo pa 

pogovarjali o čisto nefilmsko povezanih zadevah. 
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Dobro, kaj pa zdaj metoda dela ali si jo bolj uporabljal za reševanje problema ali si demonstriral v smislu, 

glejte tako se je dogajalo nekoč? 

Predvsem demonstracijo sem do sedaj uporabljal.  

Razgovora? 

Tako je, nekega razgovora, kjer demonstriram zadeve. Sčasoma pa bi poskusil tudi s problemskim reševanjem  

To je tvoja želja? 

To mi je želja, da bi še npr. ta film ali pa neka določena stvar njih spodbudila za reševanje nekih določenih 

problemov. 

Si kdaj ocenjeval gledanje ali dojemanje ali pa si jo uporabil za preverjanje ali ponavljanje? 

Ne, niti enkrat ne. 

To je bolj za uvajanje nove snovi?  

To sem dal kot nek določen del snovi, kot nek ne delovni list, ampak list z dodatnimi informacijami Če je na listu 

stvar napisana, lahko poudarim, da bo to vključeno v ocenjevanje, same risanke pa nisem. Ker na koncu koncev 

je toliko različnih tipov, če 7. razred pogledam, nekateri imajo težave s sledenjem zgodbi, posebej, če so samo 

kratki filmčki in včasih so lahko samo segmenti, recimo če sem imel kaj o boju za neodvisnost v Karantaniji, sem 

lahko npr. uporabil Braveheart in ta znameniti govor proti suženjstvu. Če ne vedo, kaj se dogaja v celem filmu, 

tudi, ko jim jaz pojasnim, si še vedno ne predstavljajo, se bojim da ne bi mogoče znali povezati in uskladiti s 

celotno snovjo in tega ne bi rad potem ocenjeval. Ker na koncu koncev se lahko razvije, da nekdo ni dobro slišal, 

ni dobro videl na tablo, pa mi tega ne pove, ker me še ne pozna ker sem višji učitelj in potem imam cel kup izzivov. 

Kako misliš da vpliva televizija pri pouku na učenje učencev? 

Kolikor sem videl, učenci pri pouku pozabljajo, da je to učni pripomoček ne pa trenutek, kjer učenci lahko sprostijo 

možgane in se več ne ukvarjajo s snovjo. To sem odkril, da se marsikdaj pojavi, predvsem v višjih razredih to 

avtomatično izkoristijo npr. trije delajo domačo nalogo, štirje si zapisujejo, pet se jih mogoče pogovarja, dva, ne 

vem kaj počneta. Tu se bojim, da malce pozabljajo. Zdi pa se mi tudi, da je to malce iz načina življenja, kjer 

vizualni dražljaji, kot so televizijski ali pa računalniški, se predvsem povezujejo s sprostitvijo. To so mulci, ki ne 

gredo na You Tube gledat, dokumentarca z Discoveryja ampak gredo v večini primerov gledat druge zabavne, 

sproščujoče vsebine. 

Izkušnje imajo drugačne? 

To je moje mnenje, zdaj kar se pa tiče npr. gledanja poročil, jaz sem jim zelo rad dajal tudi posnetke, ker na YT 

se recimo najdejo arhivski posnetki, kot so recimo vojne novice, Američani, napad na Pearl Harbor, sem jim dal 

prav posnetke in se mi zdi, da jim je bilo zanimivo, ne vem pa seveda, kako to vpliva na njih. Ali so oni v tej točki 

že sedaj apatični, ko jih vsak dan bombardirajo, če s starši gledajo Dnevnik, pa oni sedijo poleg ali pa če gledajo 

kakšno grozljivko ... hočem reči, ali simpatizirajo s tem, kar vidijo ali jim je čisto ravno (vseeno). 

Koliko so čustveno dovzetni? 

Tako je. Tega pa žal ne znam dobro oceniti in tudi ne vidim na pravi pogled. Recimo, kadar se pogovarjamo, lahko 

ocenim nekatere stvari s tem, da vedno poudarjam, naj podajo mnenje, kot ga oni imajo. Višji kot je razred, bolj 

je mnenje podobno temu: "Ah, saj mi je vseeno" ali pa "Brez veze mi je". 

Prav opaziš apatičnost do sveta? 

Zdi se mi, da je to apatičnost ne do sveta, ampak do učitelja in neke nove metode. "Joj gremo imet pouk po 

ustaljenih tirnicah, samo da čim hitreje mine. Ker čim vi daste meni neko nalogo, ki je drugačna, moram razmišljat, 
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kar ni narobe, ni pa v skladu verjetno z mojim uporniškim mind-setom v tem trenutku". To je moje mnenje, nisem 

pa psiholog, da bi to lahko trdil. 

Kaj pa če tista tretjina, ki res gleda in dela zavzeto, kako pa misliš da oni - a jim pripomore televizija k 

učenju ali ne? 

Jaz mislim, da lahko pripomore, če jo znajo povezovati - če znajo informacije vključiti v to, kar so izvedeli.. 

privezati na snov, ki jo imajo, nekako podati še svoj primer. Meni je zelo všeč, če se pogovarjamo o teh zadevah, 

da oni dajo svoje mnenje, ker zelo podpiram to, da rečejo, če se strinjaš s tem, zakaj in če se ne strinjaš, zakaj. 

Tako da vidimo, da obstajajo različni pogledi in da tudi znotraj skupine sprejemajo drugačne poglede. Kar mislim, 

da deluje ravno na tem, da potem niso več apatični in da jim ni vseeno in da jim potem celo postane zanimivo in 

da vidijo, kako se  z vrstniki lahko pogovarjajo o nekem filmu, bolj kot le o tem, kateri igralec igra notri. Zakaj je 

bil film težak za gledanje, zakaj je bil lahek, zakaj je bil prijeten, neprijeten? 

Katere oddaje, to si že prej povedal, risanke in dokumentarce, kje si dobil ta gradiva, kam greš? 

Dostikrat grem v knjižnico kjer imajo DVD, predvsem zaradi slovenskih podnapisov. Načeloma je zelo veliko 

dokumentarnih filmov na YT, ampak so pod a vsi v drugih jezikih, večinoma prevedenih oddaj pa je v 

srbohrvaščini, da imajo podnapise, kar mi spet ne koristi nič. Pri strokovnem jeziku je nujno, da imajo učenci pri 

teh letih prevod. Tako da običajno gledam recimo knjižnico, včasih tudi po FB opazim, kadar se ljudje pogovarjajo 

o kakšnih zanimivih dokumentarnih filmih, ne vem, če naletim sam na Discovery na kakšno oddajo, si zapišem 

njen naslov pa jo potem downloadam (prenesem) in poiščem prevod. 

Si kdaj gledal Infodrom? Poznaš kakšen prispevek? 

Poznam ga, poznam tudi določene prispevke. Skušal sem, pa mi je zmanjkalo časa, izrabiti prispevek, ki je bil o 

rimski zgodovini, oz rimski Ljubljani. Všeč mi je, kar sem opazil, mi je bilo zelo všeč, nekako prijetno strokoven 

je, neobremenjujuče poljudnoznanstven, kratek je tudi ravno toliko, dobro je narejen, da drži pozornost da nekako 

ne zgubi gledalcev poleg. To se meni zdi. In hkrati o tako domačem okolju, kot je Ljubljana, ljubljanskim učencem 

je to super, ker se lažje vživljajo in potem se jim tudi bolj fajn zdi, ker so oni del tega, ker vedo, kje se ta lokacija 

nahaja, ki so jo videli na posnetku. Se mi pa zdi, da ga občutno premalo uporabljam in tudi da mogoče občutno 

malo kot učitelj poudarjam, da obstaja taka zadeva, kot je Infodrom, da jim dam recimo link (povezavo) in 

podobno. Ne za reklamo, ampak zato, če je že tam. 

Se ti zdi, da Infodrom kot dnevno informativna oddaja za mlade, lahko spremeni življenja ali da lahko taka 

oddaja sploh vpliva na življenja mladih zdaj - ti jih poznaš bolj? 

Ja, jaz mislim da lahko predvsem v tolikšni meri kolikor gledalec ali gledalka dovolita. Kolikor so pač dovzetni 

za to.  

Si opazil kakšnega učenca v razredu, ki ni bil vajen televizije ali pa da se opaža, da sploh ne gleda televizije, 

pa je zato mogoče malo izločen, je kaj posebnega ali pa v pozitivnem smislu drugačen? Ali opažaš, verjetno, 

ko daš ti (predvajaš) film, so verjetno že vsi pozorni, že vejo točno, kako se gleda, na kaj morajo biti pozorni, 

imajo televizijo že v sebi, ta medij kaj pa kdo, ki ni vajen, si ga opazil ali pa veš, da kdo ne gleda? 

Tega nisem opazil. Pri določenih učencih s posebnimi potrebami tega tudi ne opazim, kajti v večini primerov so 

tisti, ki gledajo ali ki delujejo, da gledajo, tiho. Tisti, ki klepetajo, mislim, da ni problem, da niso vajeni, ampak jih 

preprosto ali pod a zadeva ne zanima ali pod b jih zanima, ampak imajo v tistem trenutku pomembnejšo skrb, kot 

je test naslednjo uro ali pa domača naloga, ki je niso naredili, pa bi jo morali. Tako, da bi pa sam pogledal učenko 

ali učenca in opazil, ah ta pa ni vajen televizije, tega pa res nisem. 

To sem mislil, če je kakšen. Zato, ker ko so reševali ankete, je bilo kar nekaj takšnih, ki ne gledajo, ki nimajo 

televizije doma? 

Samo tukaj pa potem ne morem vedeti. Aha, mogoče ne gledajo televizije doma, gledajo pa YT filmčke ali pa prek 

telefona ali računalnika.  
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Učiteljica Lidija 

Kako dobro je opremljena šola s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (računalnik, platno, 

LCD-projektor, televizor, DVD-predvajalnik, ipd.)? 

V razredu, kjer poučujem imam vedno na voljo platno, LCD-projektor in računalnik. Sicer pa si tak razred tudi 

vedno poiščem, saj pri državljanski in domovinski kulturi in etiki ne moreš samo govoriti, učenci in učenke 

potrebujejo tudi odmor. Zato uporabljam pri svojih urah čim večkrat poleg interaktivnih metod dela tudi filme. 

Kako pogosto, kolikokrat na mesec uporabljate televizijo kot učni medij pri svojem predmetu? 

Kvalitetne filmčke je res težko najti, ampak se pa potrudim, gledamo video materiale vsaj 1-krat mesečno, oziroma 

odvisno od teme pri uri. Včasih tudi več filmov v eni uri.  

S katerimi cilji vi najpogosteje uporabljate televizijo v vzgojno-izobraževalnem procesu? 

Med cilji, s katerimi načrtujem svoje delo je prav gotovo največji poudarek na tem, da učencem zahtevne pojave 

v družbi enostavno razložim in da si jih znajo tudi predstavljati. Samo tako, če jih bodo razumeli, si jih bodo tudi 

zapomnili. Pri tem pa se mi zdijo kvalitetni kratki fimčki idealni. Ponavljanje je pa tako nujno. Poučevanje tega 

predmeta, ki bi naj odločilno vplival na njihovo razgledanost, krepil pripadnost skupini ter s svojim znanjem 

prispeval k boljši socializaciji, si brez časa za temeljito debato, dovolj razumljive razlage ne predstavljam, zato 

mu morajo biti pojmi tudi jasni in jih mora dojeti skozi različne čute. Tako jih bo res potem tudi ponotranjil. 

Moram reči, da sem zelo zadovoljna, če mi uspe doseči, da so učenci pri urah kritični, da si upajo izrazit 

kakršnokoli že mnenje. Tudi če je drugačno.  

Kateri so razlogi oz. Nameni za uporabo medijev pri pouku? 

Najprej moram reči, da mi je izredno pomembno, da je čisto vsaka ura etike izkoriščena čim bolj optimalno, saj je 

na voljo le 35 ur letno. Ker so vsebine zelo pomembne za ta zgodnja najstniška leta, ko jim je socializacija tudi 

bistvena, se mi zdi, da film pove več kot tisoč besed. Hkrati pa s tem dosežem tudi pester pouk, doživljanje iste 

vsebine skozi različne govornike. Bistveno se mi zdi, da ostanejo učenci motivirani  za učenje (to tud dosežem z 

mediji, saj kaj drugega kot pa ravno gledanje televizije in nabiranje informacij iz tv je za njih »in«), in pa seveda, 

da je pouk čim bolj aktualen in jim mogoče kdaj zapletene procese kot so npr. Lokalne volitve, funkcije občinskih 

funkcionarjev itd.. Enostavneje in učinkovito predstavit, saj si bodo lažje snov tudi predstavljali in jo povezali s 

svojim vsakdanjim življenjem. Pri tem predmetu si težko predstavljam težko le predavanja z mnogo informacij 

teoretične narave. Izkoristim tudi to, da z možnostjo vračanja na začetek posnetka omogočam isto učno snov slišati 

večkrat in zato če učenci pri skupinskem delu ne pridejo do rešitev, jim ponovni ogled posnetka omogoči, da 

pridejo sami do določenih rešitev, meni pa v povratno informacijo za morebitno podrobnejšo razlago. 

Kateri dejavniki pouka so pomembni oz. ključni za odločitev uporabe televizije pri pouku? 

Ko načrtujem učno uro, so najbolj v ospredju cilji in kaj bodo učenci od filma imeli, kaj bodo oni delali, da ne 

bodo samo gledali zaradi gledanja. Pri tem predmetu so poudarjeni cilji s področja razumevanja in oblikovanja in 

nabiranja znanja (npr. Se seznanijo, pridobijo osnovno informacijo o…, razvijajo stališča ipd.), kar kaže na to, da 

so vsebine vezane na komplicirane teme. Tako da si prav gotovo  s filmi pomagam pri razlagi tem. Tako da če so 

učenci samo pasivni poslušalci, nimam niti jaz niti oni nič od tega. Seveda pa ne bi mogla uporabljati medijev, 

youtuba pri pouku, če vseh teh računalnikov, platna, projektorja ne bi imela. Zelo rada uporabljam različne filmčke 

predvsem ob koncu ure, kjer njegova vsebina zaokroži del celotne ure in jo osmisli. Res pa je, da rada z njimi tudi 

neformativno preverjam razumljivost in ali so učenci dojeli bistvo problema.  

Katere učne metode uporabljate po ogledu televizije? 

Ko uporabljam filmčke, rada z njimi izkoristim to, kar ponujajo. In ko najdem primer, nato načrtujem tudi s čim 

bi začela, s čim končala, zelo me pa zanima, kako oni rešujejo problem, zato ker je to najbolj efektivno pri tej 

starostni dobi. Zahteva pa seveda velik energije od njih. Tukaj imam srečo, da so teme takšne, ki so lahko 

polemično nastavljene. In ker že govorimo o družbenih problemih, si ne znam predstavljat učne ure kot 

sodelovanje v skupinah. Da ne debatiramo samo frontalno, ampak predvsem oni med seboj. Zato imam ta predmet 

tudi rada, ker si med seboj krešejo stališča, ker si pojasnjujejo stvari. Ja, pojasnjujejo, je ustrezna beseda. Nastopiti 

morajo z vso svojo osebnostjo in mnenjem, ki jim ga odrasli tako velikokrat jemljemo in kot učitelji največkrat se 

trudimo razložiti, premalo pa njih vprašamo: Ali veš… Kako bi ti… Kaj misliš… Seveda ne moreš pa kar na suho. 

Učna snov potrebuje kratko in jedrnato teoretično podajanje učne snovi, še bolje če za to uporabiš filmček na 

začetku učne ure. 
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V kateri učni etapi uporabljajo oddajo oz. njenih prispevkov? 

Filmčke, kot sem rekla že prej, rada uporabljam sploh pri zakompliciranih stvareh, kjer je treba pokazati učencu 

sheme, da si jih bo lažje zapomnil. Teme pri tem predmetu so včasih zelo abstraktne, zato uporabljam filmčke za 

miselni premor, da se spet zberejo, da se glave razgrejejo in da podpre mojo razlago. Predvsem na začetku, ko je 

učna snov nova, njim morda nepovezana z življenjem, preveč abstraktna, neznana se mi zdi prav, da jo doživijo 

skozi različne načine, da ne govorim samo jaz, ampak slišijo učno snov še z drugimi besedami. Če jim ponudim 

še delo z vprašanji, tudi vem, ali so učenci razumeli učno snov. Preverjam torej sproti.  

Kako ocenjujete televizija pripomore k učinkovitemu učenju učencev? 

Najraje uporabljam kvalitetne filmčke ali dele  reportaž, nekaj, kar se je dalo zares videt na TV, da ni samo učno 

gradivo priloženo učbenikom. Nekaj iz resničnega sveta. Da učenci vidijo povezanost učne vsebine z življenjem. 

In če jim med vsem gozdom pokažemo drevo, bo znal tudi sadež na njem uporabiti. Torej med vsemi vsebinami, 

ki so na voljo danes, je treba učence naučiti, kako se informacije pridobiva, uporablja. Seveda je danes v poplavi 

vsebin na TV učitelju lažje kot nekoč in predvsem s tem youtubom in spetom res najti primeren učni material, ki 

mogoče v prvi vrsti sploh ni namenjen pouku. Ampak če učenci vidijo delček oddaje ali pa izsek iz dokumentarca 

in ga ob spodbudi in razlagi odraslega tudi razumejo, bo večja verjetnost, da bodo naslednjič enako ravnali. In raje 

gledal nekaj, kar je zabavno in poučno hkrati. Je pa res, da učenci ne znajo sami izbirat vsebin, saj raje izberejo 

zabavo kot učenje, ker televizijo tudi prevečkrat dojemajo kot samo zabavo. 

Iz kje ste črpali AV-gradivo, ki ste ga uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu? 

Sama sem najraje uporabila in pokazala nekaj, kar sem sama videla po televizij. Res je, da je ne gledam toliko, 

zato se pa na srečo vse najde na spletu pod ključno besedo na iskalniku, tako najdeš mnogo, ogromno gradiva. 

Sicer pa obstajajo tudi klipi znanih oddaj npr. Ugriznimo znanost, Pregled tedna… Pa seveda mladinska poročila, 

oddaja Infodrom. 

Če poznate dnevnoinformativno oddajo za mlade, oddajo Infodrom, zakaj je primerna za najstnike? 

Jaz vidim prednost te oddaje, ker je jezik razumljiv, tujke so razložene ali pa je slika zraven, saj odraslih poročil 

še sama ne razumem vedno, pa sem izobražena. Ker ima spletno verzijo, rada tam najdem stvari, ki pašejo v učni 

kontekst. Drugo, kar opažam je, da obravnava dogodke takrat, ko so ti res aktualni, koledarsko gledano in 

predvsem pozdravljam vsebinski okvir. Mislim, da je zaupanja vredna in mirne vesti jo predvajaš tudi v šoli. Ker 

delam na predmetni stopnji pogrešam daljše prispevke, je pa res, da so ti, ki so zares strnjeni. Mislim, da je nujno, 

da se jih bolj kot redno gledat TV, mlade nauči, kako dojemati informacije. Mislim, da se mladi kar radi 

pogovarjajo o temah, ki  so prisotne v vsakdanjem življenju. Dolgo časa pa sploh nisem vedela, da ta oddaja 

obstaja, zdaj si pa z njo pomagam, s prispevki. Poudarja pozitivne vrednote, ki jih v naši družbi zelo pogrešamo, 

za učence pa so pomembne. Informacije, ki jih dobijo učenci morajo znat tudi kritično ovrednotiti, imet svoje 

mnenje in o njih razpravljat. Menim, da je pomembno, da se ne strinjajo učenci vedno z novinarji. Učenci zato 

lahko ob njej in morajo razvijati kritično mišljenje. Sama sem zaradi narave mojega predmeta iskala bolj sociološke 

teme in konkretne primere, da si učenci lažje predstavljajo, kako prispevke ne samo razumeti ampak jih tudi 

dojemati. Primeri so bili predvsem s ciljem, da bi mladi razumeli in sprejemali drug drugega. Tako sem uporabila 

primere: Deček, ki je bil deklica, Pisana družina, Somalijska družina v Sloveniji… 

Če poznate oddajo Infodrom, kako bi ocenili oddajo in njene prispevke? 

Sama oddaje ne gledam redno, mislim, da pa je ravno dovolj resna in zabavna, mladim verjetno všečna. Kolikor 

sem jo uporabljala, lahko rečem, da je ravno zaradi mnogo podatkov v kratkem času prezahtevna za večino. Po 

drugi strani pa se mi zdijo nekatere teme premalo obdelane, čeprav so aktualne, npr. funkcije predsednika itd. Ko 

so naštete samo bistvene stvari, gola dejstva. Učencem so všeč predvsem risani deli prispevka, smešne karikature. 

Sama najbolj cenim, da imajo mladi svojo oddajo, poročila, sčasoma verjamem, da bo pomembno vplivala na 

miselnost mladih, ki jim je mar do sprememb in mislim, da je potrebno biti v koraku s časom z novicami.  

Kako vpliva redno spremljanje dnevnoinformativne oddaje Infodrom na življenje mladostnikov? 

Za mladostnike je spremljanje tovrstnih oddaj pomembna. Na njihova življenja nima velikega vpliva, mu pa lahko 

pomaga pri razjasnitvi kakšnih dilem, ali če se ne upa vprašati odrasle za kakšen nasvet. 

Učiteljica Maja 
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Kako dobro je opremljena šola s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (računalnik, platno, 

LCD-projektor, televizor, DVD-predvajalnik, ipd.)? 

Ker so skupine majhne uporabljamo najpogosteje kar računalnik in predvajalnik, ki ga prinesem s seboj. Poučujem 

v zrenjaninski gimnaziji, ki nam vsako leto odstopi svoje prostore. Šole v Srbiji niso tako dobro opremljene kot v 

Sloveniji, se pa učitelji poskušamo znajti na razne načine, da naši otroci niso prikrajšani. 

Kako pogosto, kolikokrat na mesec uporabljate televizijo kot učni medij pri svojem predmetu? 

Televizijo uporabljamo kar pogosto, ker tako seznanjamo naše učence in udeležence pouka z aktualnostmi v 

Sloveniji in jim na ta način poskušamo približati Slovenijo, njeno kulturo, aktualne dogodke, ... skoraj na vsakem 

srečanju.  

S katerimi cilji vi najpogosteje uporabljate televizijo v vzgojno-izobraževalnem procesu?  

Ker poučujem v Srbiji potomce Slovencev, gre pa že za 3. oz. 4. generacijo, ki ne zna več dobro slovensko, 

televizijo največkrat uporabljamo za razvijanje spretnosti branih besedil, širjenje besednega zaklada, razvijanje 

pogovornih spretnosti – oblikovanje stavkov ter učenje pravilnega naglaševanja besed (izgovora). S pomočjo 

medija, kot je televizija, je lažje pritegniti pozornost učencev in udeležencev ter jih spodbuditi k aktivnemu delu 

pri učni uri, saj se na tak način nezavedno in sproščeno učijo, tako učenje je večplastno, kajti ne gre samo za učenje 

jezika, ampak tudi za spoznavanje Slovenije in njene kulture, aktualnih dogajanj itd. Udeleženci se na tak način 

pri uri naučijo veliko novega in že v naslednjih učnih urah začnejo uporabljati nove besede, sporazumevalne vzorce 

itd. Veliko učencev in udeležencev gleda tudi doma slovensko televizijo. 

Kateri so razlogi oz. nameni za uporabo medijev pri pouku? 

Z uporabo televizije dosežem bolj razgiban, plemenit in tekoč pouk, pester in dinamičen pouk, kar posledično vodi 

k boljšim učnim rezultatom in hitrejšemu napredovanju. S takim načinom dela poskušam učence pritegniti k 

aktivnemu sodelovanju in razmišljanju ter jih spodbuditi k samostojni uporabi medijev, saj je za učenje jezika zelo 

pomembno, da smo v vsakodnevnem stiku z jezikom, nekako najbolj učinkovito pa se mi zdi ravno gledanje 

televizije. Zdi se mi, da je še najbolj ključni dejavnik uporabe televizije kaj želiš doseči in kam jih pripeljati, torej 

bolj skupni končni rezultat in pa kakšen sem kot učitelj, ali me zanima IKT, ali se znajdem, kaj sem pripravljen 

vložit v inovativen, manj pa sama opremljenost, ker danes je tehnika tako napredovala, da je mogoče poceni kupiti 

improvizirano kartonsko LCD-škatlo, v katero se namesti mobilni telefon in predvaja posnetek v povečani 

velikosti, dostop do interneta pa s 3g oz 4g mrežo naj ne bi bil več problem večini. Kot sem že omenila, se učitelji 

tudi v revnejših državah poskušamo znajti, da približamo našim učencem in udeležencem pouka vsebine na 

moderen način. 

Katere učne metode uporabljate po ogledu televizije? 

Ker gre za učenje jezika, po gledanju posnetka in že med samim posnetkom gre za poslušanje besedila, potem pa 

tudi branje scenarija, torej besedila z vajami za razumevanje in analizo besedila, velik se tudi pogovarjamo, da 

slišijo vsi jezikovni vzorec učitelja ter da skušajo vaditi jezikovne vzorce med seboj, debatirajo o raznih rečeh, 

veliko jim je pa treba novih slovenskih izrazov razložiti v njihovem materinem jeziku. Nemalokrat o sami temi 

udeleženci tudi kritično presojajo in razvijejo se zanimive debate, sploh ko primerjamo Slovenijo in Srbijo ter 

razmišljamo v čem sta si državi različni in v čem podobni. 

V kateri učni etapi uporabljajo oddajo oz. njenih prispevkov? 

Največkrat uporabljam oddajo med in pred učenjem nove snovi, takrat po navadi naredim tako, da si učenci 

prispevek ogledajo in mu prisluhnejo, potem pa delamo s transkripcijo besedila iz oddaje oz. s samim besedilom. 

Nemalokrat učenci in udeleženci zaprosijo, če si lahko še enkrat ogledajo posnetek zaradi boljšega razumevanja, 

naglaševanja besed idr. 

Iz kje ste črpali av-gradivo, ki ste ga uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu? 
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Še največkrat se oprem na oddajo Infodrom, njen arhiv na netu kajti gre za krajše posnetke s transkripcijo besedila, 

s katerim delamo pri pouku. Uporabljam tudi druge oddaje, delamo tudi s posnetki zgodb in pravljic, nazadnje 

smo spoznali zgodbo Hvaležni medved. 

Če poznate dnevnoinformativno oddajo za mlade, oddajo Infodrom, zakaj je primerna za najstnike? 

Seveda, oddajo Infodrom redno spremljam in je zelo uporabna za delo pri pouku. Teme so vedno aktualne in 

primerne za pouk, stavki so prilagojeni razumevanju otrok, besedila so ravno prav dolga za delo. Na idejo, kako 

delati z besedilom, sem prišla na spletni strani »Deutsche Welle«, kjer nekajkrat tedensko objavijo »Top temo« z 

avdioposnetkom ter besedilom z novimi besedami in vajami za vse tiste, ki se učijo nemščino.  Pravzaprav na tej 

spletni strani obstaja kar nekaj zanimivih vaj za učenje jezika (še video posnetek s težjim besedilom za višji nivo, 

počasi brana in prilagojena poročila, posneta krajša nadaljevanka, kjer igrajo mladi igralci z vajami, ...). Ker je 

veliko Slovencev v tujini in s tem tudi narašča število učečih se slovenščine, je oddaja Infodrom več kot dobrodošla 

za učenje jezika in seznanjanje z novostmi. Zelo sem vesela, da obstaja. Nam učiteljem pa prihrani veliko časa, saj 

vemo, da bomo na spletni strani Infodroma našli aktualno novost in primerno besedilo za delo. Seveda, oddaja je 

strokovno pripravljena in vedno aktualna, obvešča nas o dogajanjih v Sloveniji in svetu. Primerna je tudi za 

odrasle, sploh naše potomce Slovencev, ki niso tako vešči, da bi lahko s koncentracijo spremljali večerna poročila 

kot dnevnoinformativno oddajo, v Infodromu v kratkih prispevkih izvejo na kratko vse o dogajanjih v Sloveniji, 

sosednjih državah in svetu.  Oddaja si zasluži najvišjo oceno, sploh kar se tiče vsebine prispevkov, jezika in 

voditeljev, za ostalo nisem preveč strokovno podkovana, da bi lahko ocenjevala, vendar se mi zdi, da je vse odlično 

in na nivoju (grafični dizajn, scena, logotip ...). 

Kako pogosto uporabljate glede na redovalno konferenco oddajo INFODROM pri posameznem predmetu 

oddajo INFODROM? Mi zaupate primer uporabe? 

Televizijo uporabljamo kar pogosto, ker tako seznanjamo naše učence in udeležence pouka z aktualnostmi v 

Sloveniji in jim na ta način poskušamo približati Slovenijo, njeno kulturo, aktualne dogodke ... Oddajo Infodrom 

uporabljam približno enkrat mesečno.  

Kako ocenjujete televizija pripomore k učinkovitemu učenju učencev? 

Pri udeležencih, ki redno spremljajo televizijo in delajo z besedili, je napredek zelo hitro opazen, ne samo v 

razumevanju besedila in bogatejšem besednem zakladu, temveč tudi pri izgovorjavi. Spremljanje 

dnevnoinformativih oddaj je zelo pomembno za mladostnike, saj na ta način izvejo, kaj se dogaja po svetu, širijo 

svoje obzorje in ozaveščenost ter kritično presojajo glede samih dogodkov. 
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Učiteljica Nataša 

Kako dobro je opremljena šola s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo? 

Poučujem na podružnični šoli, ki pa je zelo dobro opremljena z IKT-jem. Vsaka učilnica je opremljena z vsaj enim 

računalnikom, platnom in LCD projektorjem. V eni učilnici imamo tudi interaktivno tablo. Glede na to, da nekatere 

podružnične šole niso tako dobro opremljene z IKT, sem zelo vesela, da je naša šola tako opremljena.  

Kako pogosto, kolikokrat na mesec uporabljate televizijo kot učni medij pri svojem predmetu? 

Hm, lahko rečem, da zelo pogosto. To pomeni vsaj 2-3–krat tedensko načrtovano. Dostikrat pa tudi ne načrtuješ 

uporabe vnaprej, a ne, pa lahko pogovor z učenci pripelje do situacije, ko  jim nekaj lahko najbolj nazorno razložiš, 

prikažeš preko televizije. 

S katerimi cilji vi najpogosteje uporabljate televizijo v vzgojno-izobraževalnem procesu? 

Ja, ker so nekatere teme v petem razredu pri družbi in naravoslovju že kar zahtevne, televizijo uporabljam kot 

podkrepitev svoje razlage z vidno informacijo, da vse skupaj preštudirajo še enkrat sami, dojamejo, večkrat slišijo 

stvari. In pa seveda, da podkrepim razlago s konkretnim materialom iz vsakdanjega življenja. Na primer zvok kot 

valovanje težko razložiš (na splošno se mi zdi pomembno učencem dajati uporabno znanje). Vedno ko načrtujem 

gledanje posnetkov si nekak dam cilj, da vklopim posnetek, ki govori o tistem, kar sama učiteljeva beseda premalo 

pove, premalo natančno in da govori hkrati o znanem, kar sem jim prej predstavila kot problem. Torej slika 

nadaljuje tam, kjer kot učiteljeva beseda premalo pove. Vedno poskušam ugotoviti, če so dojeli bistvo filma, ali je 

bil film dovolj zgovoren, če je deloval nanje celovito. No, zagotovo ima televizija tui veliko motivacijsko vlogo 

in spodbuja učenčevo zanimanje za neko temo. Ja, pomemben cilj, ki ga z uporabo televizije dosegamo pa je prav 

gotovo tudi sproščeno in nezavedno učenje. In da končno ugotovijo uporabnost svojega znanja – če to ugotovijo, 

smo na konju. Mediji pri mojem delu prav gotovo pripomorejo k temu, ker jih nihče ne nauči iz videnega narediti 

zaključkov, izluščiti bistva, kaj šele oceniti to, kar vidijo, slišijo, ampak to je že druga zgodba. Zato vključujem 

veliko televizije, ker njim niso blizu knjige. Oni so otroci digitalne dobe. Saj veste, kar ni mus, se je bolj fajn učiti. 

Kateri so razlogi oz. Nameni za uporabo medijev pri pouku? 

Ja, jest televizijo uporabljam predvsem za večjo motivacijo za učenje, saj televizija učence zelo pritegne in tako 

sebi in učencem olajšam delo, združimo prijetno s koristnim.  

Fino mi je tudi, da lahko posnetek zavrtim nazaj, kadar vidim, da učencem kaj ni bilo čist razumljivo in si to lahko 

ogledamo še enkrat ali večkrat če je treba. 

Kateri dejavniki pouka so pomembni oz. Ključni za odločitev uporabe tv pri pouku? 

Hm, ja jest, hm, se za uporabo televizije odločam velikokrat glede na to, kakšna je učna snov, kako je tema blizu 

učencem, koliko imam možnosti konkretnega materiala za kakšno izvedbo poskusa v razredu, koliko lahko to 

nazorno pokažem… S posnetkom, ki ga lahko ustaviš, prevrtiš nazaj, ponavljaš… je učencem lažje slediti in 

razumeti. Sicer pa se odločam po občutku. Največkrat tudi posnetki jemljejo veliko časa, zato jih načrtujem, ko je 

dovolj časa za to. In ko presodim, da učenci potrebujejo drugačno obliko dela, ko so utrujeni in jim pade pozornost, 

sploh zadnje ure. Se mi zdi, da televizija spodbudi vse čute učenca in mu je lažje spremljati kot pa samo mojo 

razlago. Včasih je manj več. Gre torej tud za proces učenja, raznovrstni načini dela, da presekaš rutino.  

Katere učne metode uporabljate po ogledu televizije? 

Ja, odvisno od predmeta. Sigurno pa pri vseh predmetih po ogledu se pogovarjamo o vsebini, jih sprašujem-

uporabim odprta, široka vprašanja, nujno se mi zdi navezovat s predznanjem, na katerega lahko naložimo nove 

informacije. Da racionaliziram pouk večkrat tudi pustim, da napišejo svoje obnove videnega ter refleksijo, lastno 

razlago. Sploh pri naravoslovnih predmetih, kjer me zanima, kako so dojeli stvari, pojave, pojme. Drugič pa po 

navadi poudarim ob gledanju bistvene stvari, npr. Pri revoluciji zemlje, nikakor si niso mogli zapomniti datumov, 

povezave lege in letnih časov na različnih poloblah. Res rabijo razlago. In po tem je sledilo še praktično delo z 
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različnimi vlogami, raziskovanjem z materialom. Da so si znali predstavljat. In za take reči je film, so posnetki 

odlični.  

V kateri učni etapi uporabljajo oddajo oz. Njenih prispevkov? 

Ja, največkrat uporabim posnetke ob svoji razlagi, vmes, po razlagi, ko naletimo na problem. Sej ti že skušaš vse 

čim bolj plastično razložit, da bi bila razlaga čim bolj razumljiva, a včasih, če še vrnem na naravoslovje, ne moreš 

s svojimi besedami dovolj jasno razložit za tiste, ki so vizualni tipi. Tako da  - meni osebno - najbolj služi v 

začetnih urah in pri ponavljanju, utrjevanju učne snovi. To še tolikokrat bolj, bolj ko je kompleksna učna snov. 

Ker ko naletiš na abstraktne pojme, ima mnogo učencev težave s tem, npr. Sploh iz področja vremenoslovja, kjer 

slišiš vsemogoče napačne razlage učencev, ki imajo napačne predstave. Ne poznajo niti razlik med premogom in 

ogljem.  

Kako ocenjujete televizija pripomore k učinkovitemu učenju učencev? 

Menim, da ima televizija – tako kot tudi ostali mediji - na učence in njihovo učenje velik vpliv in da zelo pripomore 

k učinkovitejšemu učenju, saj je razlaga podkrepljena z vidno informacijo. In tako kot lahko gledanje televizije 

vpliva na otroka, ki nimajo toliko izkušenj v svojem življenju in je zato odprt za vse novo, mislim, da je tudi toliko 

bolj dovzetnejši za posnemanje, dojemanje sveta iz sveta medijev; kar pomeni, da če prevzamejo negativne 

predstave o svetu, lahko tudi pozitivne. In tukaj vidim prednost v šoli, seveda pod pogojem strokovne 

utemeljenosti, skrbno načrtovanega dela, ko vemo: komu, kaj, kaj, zakaj in seveda koliko. Res ne vem, zakaj ne 

bi izkoristili TV tudi v svojo korist, se opravi izobraževalno. 

Televizija gotovo ne more nadomestiti jezikovnega tečaja ali učbenika, lahko pa pomaga pri učenju. Torej neke 

osnove se moraš prej naučiti, da potem lahko usvajaš znanje, ki ga ponuja televizija. Tretja stvar, kar pa želim 

poudariti je, da učenci mnogokrat, prevečkrat gledanje posnetkov povezujejo z zabavo, kar ima seveda tudi 

negativne posledice-s trudom morajo spremljati vsebino, vložiti napor, da spremljanje filmov jemljejo resno.  

Iz kje ste črpali AV-gradivo, ki ste ga uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu? 

Pri delu sem uporabljala različne kratke filmčki iz youtuba, izseke iz oddaj National Geografic, Vodni krog … 

Gradivo v glavnem črpam iz spleta. 

Če poznate dnevnoinformativno oddajo za mlade, oddajo Infodrom, zakaj je primerna za najstnike? 

Poznam jo, vem, da je to edina informativna oddaja oz. Poročila za otroke. Hm, priznam pa, da je ne gledam zelo 

pogosto in niti ne načrtno – kadar pa prižgem TV ali premaknem kanal, pa če se predvaja Infodrom, ga z veseljem 

pogledam. Kar sem gledala, mi je oddaja všeč. Všeč mi je, ker mladim predstavi aktualna dogajanja po Sloveniji 

in svetu, seznanja jih s prispevki iz področja zabave, medicine, zanimivosti … Vse pa je predstavljeno tako, da 

tudi mlajši gledalci lahko razumejo stvari, ki se dogajajo okoli nas. Na splošno mi je oddaja všeč, jo pa premalo 

poznam,  da bi jo konkretneje analizirala in ocenila. Všeč mi je že sama ideja oddaje – poročila za otroke, kar se 

mi zdi super. Oddaja je zasnovana tako, da otroke pritegne (kot sem omenila že prej – tudi mene in verjamem, da 

tudi ostale odrasle). Čas predvajanja in dolžina se mi tudi zdita ustrezni. Kaj več pa ne morem komentirati. 

Kako pogosto uporabljate glede na redovalno konferenco oddajo INFODROM pri posameznem predmetu 

oddajo INFODROM? Mi zaupate primer uporabe? 

Pri pouku doslej še nisem uporabila. 

Kako vpliva redno spremljanje dnevnoinformativne oddaje Infodrom na življenje mladostnikov? 

Kar sem lahko ugotovila iz pogovorov z učenci je njihov komentar v stilu: ˝Poročila so brezvezna.˝ Moje mnenje 

je, da dnevnoinformativne oddaje ne spreminjajo načina življenja mladostnikov, zagotovo pa imajo lahko vpliv 

nanje, saj preko njih lahko spoznavajo, kaj se dogaja njihovim vrstnikom po svetu. Predvsem to lahko vpliva na 

bolj senzibilne otroke in empatijo, da se zavedajo sveta okrog sebe, so zanj občutljivi, razvijejo občutek za 

prav/narobe, odgovornost do sveta. 

Učiteljica Polona 
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Kako dobro je opremljena šola s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (računalnik, platno, 

LCD-projektor, televizor, DVD_predvajalnik, ipd.)? 

Šola je dobro opremljena, moram rečt. No, zdele si mi dal mislit. Etiko smo imeli letos z osmimi razredi v tehniki. 

Je b'lo grozno, ni b'lo niti povezave z internetom niti televizije, nič. Sem se znašla po svoje. Kadar smo imeli 

namen gledat prispevek, smo šli v drugo učilnico, če se je le dalo. Uporabljala sem računalnik, projektor tablo. 

Kako pogosto, kolikokrat na mesec uporabljate televizijo kot učni medij pri svojem predmetu? 

Zdej t'ko, uporabljala sem jo… etika je enkrat na teden, polovico vseh učnih ur tega predmeta sem uporabljala 

posnetke, mislim, da ja, tko. Ampak v smislu krajših par minut dolgih  posnetkov. 

S katerimi cilji vi najpogosteje uporabljate televizijo v vzgojno-izobraževalnem procesu?  

Tkole je, a ne. Fajn je, da jim dam čim več video materiala pri svojih urah. To zahteva že učna snov. Zdej dam jim 

ogled posnetka z različnimi ciliji, največkrat pa ali podkrepim znanje in razlago s prejšnje ure ali pa če novo snov 

odpiram, jim lahko kakšno abstrakcijo, abstrakten pojem na ta način najlepše prikažem, da ne dobijo takoj odpor, 

da jim lahko na tak način razumljivo pojem prikažem, npr. Primer lahko dam: evropska komisija. To je njim nekaj 

najbolj abstraktnega, kar je sploh možno. Ampak ko jim ti pokažeš najprej stavbo, kje to sploh je, kraj Bruselj ... 

Ko vse to obdelamo, ko jim predstavimo to kot skupino ljudi, tudi iz Slovenije so poslani gor, a ne, v glavnem so 

najpomembnejši organ v Evropi, odločajo o več stvareh… potem gremo na to, kdo je pa naš predstavnik in seveda 

nihče ne ve, potem … s televizijo razširiš obzorja, absolutno tudi s ciljem razgledanosti. Všeč jim je gledanje učne 

snovi, najtežje jih motiviraš za poslušanje moje razlage.  

Kateri so razlogi oz. Nameni za uporabo medijev pri pouku? 

Prednost vidim v olajšanem procesu učenja. Jaz res, da v času posnetka počivam, reciva da glas počiva. Je pa 

predhodno s tem več dela, ker moraš pripraviti delo s posnetkom, ali razlago po posnetku, razpravo… jaz s tem 

njim olajšam dojemanje snovi in širše predstavim temo. Dodatno širše povečaš obseg snovi in s tem povečaš 

motivacijo, saj ugotovijo, kako se jih učna snov v življenju dotika, če se jih. In še enkrat lažje jim je, ker najprej 

posnetek govori, potem jaz isto strnem, razložim še enkrat, potem še kak posnetek … se pravi učinek je večji, ali 

pa gledamo enkrat pri uvajanju nove snovi in naslednjič pri utrjevanju. Ja, tolikokrat ponovim, da ne bi znali? 

Kateri dejavniki pouka so pomembni oz. ključni za odločitev uporabe tv pri pouku? 

S tem povečaš, ko uporabljaš raznovrstne metodične prijeme, se menjavajo dejavnosti učencev, med drugim tv res 

radi gledajo-to dvigneš, absolutno dvigneš motivacijo. Ali pa na primer, oni mi vedno na začetku ure rečejo, a 

bomo spet kaj pogledal? Se prav, oni se tega res veselijo. In na podlagi tega, jim kasneje v naslednji učni uri, dam 

spet en prispevek. Seveda učenci dojemajo pouk s televizijo kot bolj sproščujoč, ker to otroci wifi, tablic in 

mobitelov, da ne govorim. Njim je to pisano na kožo. Hkrati pa večina uživa, ker so tako in tako navajeni od doma, 

saj največ informacij dobijo s televizije, iz interneta… večini se itak ne da poslušat, delat po delovnem zvezku, 

zapisovat… oni imajo tega v šoli preveč. Ampak jaz jim ne morem dat filma ali pa posnetka kar tko, ne? Jaz sem 

želim s televizijo tudi približat, njim najbolj domač način. Tega so oni vajeni, to vsi po vrsti. Takrat so oni zbrani 

med gledanjem. 

Katere učne metode uporabljate po ogledu televizije? 

Torej pri etiki uporabljam največkrat učenje skozi vprašanja. Ko učitelj vodi učence skozi vprašanja, vmes jih 

skuša zmesti, želi, da se ideje učencev izrišejo, da se izrazijo, ker tega niso vajeni. In zato bi rekla, da delamo 

največ po neki metodi vprašanj-odgovorov. Pa tudi ja… metoda demonstracije, ko smo imeli na temo volitve, to 

demonstracijo v razredu. Smo volitve izvedli, tako so si lažje predstavljali. Ampak po ogledu posnetka o volitvah. 

Torej je sledilo delo po skupinah: mediji ena skupina, volilna komisija druga skupina, tretja skupina volivci, četrta 

skupina pa volilni tabori-nabor idej in izvedba. Hkrati so morali vedeti, koga predsednik nagovarja, funkcija, 

naloga itn. Da ni vsebina več tako abstraktna, ampak da se ve, kdo kaj počne. In jaz lahko te najlažje pa je, če jim 

dam nek delovni list, par vprašanj, kaj bodo oni morali opazovat, razbrat iz posnetka in s tem jih motiviraš za delo, 

ker vedo, da bo za posnetkom sledila naloga, ne, da bodo morali iz njega zbirati informacije.  

V kateri učni etapi uporabljajo oddajo oz. njenih prispevkov? 
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Največkrat pa uporabljam film kot uvodna motivacija oz. Pri obravnavi nove snovi in ponavljanju. Pri ponavljanju 

mislim v naslednji učni uri. Ko isti posnetek gledamo z drugimi očmi, z vedenjem iz prejšnje ure in na eni strani 

lahko ponovimo, hkrati pa tudi vrednotimo, doživljajo ga lahko čisto drugače kot prvič.  

Iz kje ste črpali av-gradivo, ki ste ga uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu? 

Hja, to pa lahko ure in ure  uporabljam poleg Infodroma. Iščem vse, kar je pametnega na internetu. Samo primer: 

o human rights so na internetu eni lepi videoposnetki, sicer so v angleščini, ampak oni to razumejo, lepo… različne 

filmčke. Pa iz svoje domače knjižnice kdaj kaj prinesem, npr. Film življenje je lepo, ki je tud v un. Samo je pa 

težek film za sedmi in osmi razred, čeprav drug filma je zelo krut, ampak verjetno morajo tud to videt.   

Če poznate dnevnoinformativno oddajo za mlade, oddajo Infodrom, zakaj je primerna za najstnike? 

Fajn, zlo v redu. Meni je zelo koristen, kot učitelju, ker ima že pripravljen prispevek in učence, ki res z veseljem 

pogledajo, ker velikokrat rečejo: a bomo kaj gledal iz Infodroma, ne? Zame je zelo pripraven, ker je kvalitetno 

narejen. Je pa res, da me je večkrat že zmotila minutaža teh prispevkov, ker bi lahko bila daljša. V eni minuti ali 

pa minuti in pol Infodrom naredi prispevek o državnem zboru, kar je mal. Jaz bi z veseljem imela triminutni 

prispevek, da bi še bolj razdelal, ali pa še več pokazal. Torej to ne bi bilo nič slabo, če bi se podaljšale minutaže 

prispevkov. Doma vse pregledam, ker koliko spremljam dnevne novice, vidim, da je to to, le da so to novice v 

skrajšani verziji in simplified verziji…   

 

Kako pogosto uporabljate v redovalni konferenci oddajo infodrom pri posameznem predmetu? Mi zaupate 

primer uporabe? 

 

Infodromu zelo zaupam, saj ga gledam doma in s tem večkrat preverjam kredibilnost. Uporabljam ga 2-krat na 

mesec, ker so prispevki v slovenskem jeziku, dostopni na spletu, brezplačni in poljudni, prilagojeni otrokom. Sama 

bi rekla, da ga uporabljam izključno za razlago učne snovi, demonstracijo socioloških pojmov, npr. državni zbor, 

evropska komisija, evropska unija, državni proračun ipd.  
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Učiteljica Tina 

 

Kako dobro je opremljena šola s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo? 

Naša šola ima skoraj v vsaki učilnici svoj računalnik, platno in LCD-projektor, kar nekaj učilnic pa ima tudi 

interaktivno tablo. Tako lahko učencem prikazujemo kar veliko avdio- in videovsebin.  

KAKO POGOSTO, kolikokrat na mesec uporabljate televizijo kot učni medij pri svojem predmetu? 

TV kot učni medij uporabljam večkrat na mesec pri vseh predmetih v 2. razredu. 

S katerimi CILJI vi najpogosteje uporabljate televizijo v vzgojno-izobraževalnem procesu? 

Najpogosteje vsebine, ki jih najdem na spletu, in so primerne, oziroma opazim, da bi zaradi svoje vsebine lahko 

pomagale pri razumevanju snovi mojim učencem, pokažem zato, da jih na nek način motiviram za učenje in pri 

njih poskušam vzbuditi zanimanje za snov. Po navadi ogled video vsebin zelo popestri pouk, učenci si po navadi 

želijo vsebine pogledati tudi večkrat zaporedoma. Opažam celo, da si marsikatero stvar, ki jo vidijo, včasih celo 

bolje zapomnijo ali pa si jo prav zaradi tega kasneje lažje prikličejo iz spomina. S tem, ko jim vsebino pokažem 

na ta način, me zanima tudi, ali bodo znali iz videnega in povedanega izluščiti bistvo, in ali jih bo morda zmotila 

ali pa celo zavedla kakšna beseda, ki jo še ne poznajo. Tudi o tem kasneje še govorimo in se nam tako odpirajo še 

druge stvari za debato in raziskovanje neznanega. Opazila sem, da učenci tudi sami doma kasneje poiščejo te 

vsebine … s tehnologijo nimajo težav, kakšno stvar najdejo še celo hitreje kot jo sama. Večkrat se mi je tudi 

zgodilo, da so mi povedali, da so vsebine gledali in se o njih pogovarjali skupaj s svojimi starši. Moj cilj torej je 

predvsem ta, da povežejo različne informacije, ki so jo dobili pri uri in jih z vizualnimi elementi lažje povežejo v 

celoto. Pouk je tako tudi dosti bolj pester. Pomembno se mi zdi tudi to, da jih naučim, da je preko različnih kanalov 

mogoče priti do znanja, morajo pa se tudi naučiti, da vsaka informacija, ki jo poda televizija ni nujno čisto prava 

– torej s tem jih želim naučiti, da je pomembno tudi to, kje informacijo najdeš! 

Kateri so razlogi oz. nameni za uporabo medijev pri pouku? 

Včasih je tisto, kar ni klasično, torej, da smo poslušajo mojo razlago, za učence dosti bolj zanimivo in jih predrami 

iz rutine in napnejo ušesa in oči. Ko jih opazujem, bi lahko rekla, da so kar pozorni pri spremljanju teh vsebin, je 

pa res, da namenoma izbiram krajše in ne prezapletene vsebine. To je predvsem zelo dobro za vse učence, ki so 

vizualni tipi in teh ni malo. Večkrat mi kdo reče od otrok: »Veste to je tisto, ko je una deklica šla do strokovnjaka, 

pa sta potem to skupaj naredila…« Ko sem jim na primer pokazala prispevek o tem, da nimajo vsi otroci hrane ali 

pa, da so jim kršene otrokove pravice, ki bi jih morali vsi upoštevati, me je zanimalo, kako bodo vse to sprejeli 

čisto iz stališča vrednot. Nekaj je, da se o tem le pogovarjamo, ko spoznajo, da se to res dogaja, jih informacija 

doseže globlje. 

Kateri dejavniki pouka so pomembni oz. ključni za odločitev uporabe TV pri pouku? 

Ker se štejem med starejšo generacijo učiteljev, je eden od dejavnikov gotovo tudi ta, da znam sama priti do 

primernih vsebin, kar je včasih kar zanimiv izziv zame. A sedaj sem že navajena kanalov do katerih pridem do 

uporabnih vsebin, tako da jih vključujem vedno več.  Ko menim, da si bodo neko stvar lažje zapomnili, in ko jim 

bo vsebina prinesla neko novo izkušnjo, iz katere bodo lahko črpali širše znanje, tudi s pomočjo vseh ostalih čutov, 

ki okrepijo dojemanje in ga mogoče celo utrdijo.     

Katere učne metode uporabljate po ogledu televizije? 

Meni se zdi zelo pomembno to, da se o videnemu pogovarjamo in razglabljamo, zakaj je mogoče vsak dojel neko 

stvar na drugačen način, čeprav smo vsi gledali isto stvar. Nekoga bodo pritegnile barve, drugega osebe, tretjega 

glasba in si bo zato zapomnil nek drug pomemben element. Torej gre za nek razgovor med nami. Pomembno pa 

se mi zdi, da znajo vsi to povezati v celoto. Tako kot sem že rekla, kot učna metoda je tukaj ena bolj pomembnih 

demonstracija učne snovi. Če imajo otroci ob tem tudi vprašanja, se mi zdi pomembno, da se o tem pogovorimo, 

ali pa če obravnavamo neko učno snov ob pisnem besedilu, nato pa imajo priložnost vse to videti tudi na ekranu. 

Za razumevanje in dojemanje je to lahko vedno dobrodošlo.  
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V kateri učni etapi uporabljajo oddajo oz. njenih prispevkov? 

Najpogosteje se da uporabiti videoposnetke, ko želim začeti z novo učno snovjo, torej prva ura neke nove teme, 

ali pa ko gre za ponavljanje učne snovi. Je pa kdaj dobrodošlo tudi to, da z video vsebino naredim uvod, ko 

obravnavamo neko novo snov. Tako pritegnem njihovo zanimanje in kdaj celo bolj pozorno in z zanimanjem 

poslušajo obravnavano snov. 

Iz kje ste črpali av-gradivo, ki ste ga uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu? 

Večino črpam iz MMC portala RTV-ja (Infodrom, Firbcologi, Male sive celice, Okusimo znanost, Dobro jutro, 

Ribič Pepe, Risanke, Šport, Kultura, Bansi, Veseli tobogan, Glasbene oddaje, Igralni portal), v knjižnici si 

izposodim kakšen otroški in mladinski filmi, za kakšno zanimivo vsebino prebrskam tudi na Youtubu. 

Če poznate dnevnoinformativno oddajo za mlade, oddajo Infodrom, zakaj je primerna za najstnike? 

Oddajo Infodrom poznam in jo tudi sama gledam. Če ne, ko je na programu, jo poiščem tudi v arhivu. Z njo sem 

seznanila tudi učence in nekaj jih gleda zelo redno. Predvsem mi je všeč, da razlagajo pojme, ki jih še odrasli 

včasih ne razumemo, informacije so kratke, jedrnate in nezapletene, brez odvečnih pridevnikov, ki gledalca 

odvrnejo od bistva. Oddaji zaupam, ker so prispevki večkrat podkrepljeni s strokovnjaki, veliko je konkretnih 

primerov. Sploh pa dvomim, da bi javna televizija predvajala oddajo za mlade, če ne bi pripravljali vsebin, ki so 

preverjene in relevantne. Kar se tiče vsebine, mislim, da je dovolj pestra in ustrezna glede na populacijo, ki 

Infodrom gleda. Morda imam malo pomislekov glede ure ob kateri je predvajana oddaja, saj je veliko otrok ob 

18.00 še vedo na kakšni obšolski dejavnosti; oddaja pa bi zagotovo morala biti predvajana skozi celo šolsko leto. 

Ne vidim smisla v tem, da se začne šele oktobra in se maja že konča. Bila bi lahko tudi daljša, vsaj 10 minut, saj 

imam včasih občutek, da so informacije skrčene. Kar se tiče same scene, meni osebno deluje nekoliko hladna in 

premalo razgibana, a to bi morali bolj vprašati otroke, se mi pa zdi, da se prav vsi voditelji v njej dobro znajdejo, 

so sproščeni in nasmejani. Všeč mi je, da se voditelji ne menjajo iz sezone v sezono, saj se otroci navadijo na 

določene osebe, ki jo spremljajo in jim zato tudi zaupajo. Opažam, da voditelji in novinarji večinoma uporabljajo 

knjižni jezik. Verjetno zato, da bi čim bolj pritegnili otroke, pa jih kdaj tudi zanese v sleng. 

 

Kako pogosto uporabljate glede na redovalno konferenco oddajo Infodrom pri posameznem predmetu 

oddajo Infodrom? Mi zaupate primer uporabe? 

Številčno bi težko opredelila, lahko pa rečem, da njihove prispevke uporabljam kar pogosto. Predvajam jim kakšen 

prispevek ob določenih praznikih, na primer razlagalni prispevek o dnevu samostojnosti, državnosti, pa o Trubarju, 

kresovanju.  Zdi se mi zanimivo tudi to, da v oddaji veliko poročajo tudi o multikulturnosti in značilnostih 

posameznih pokrajin in držav. Veliko smo se pogovarjali tudi o ločevanju odpadkov in skrbi za okolje- tudi 

prispevke iz tega področja smo si ogledali. 

Kako ocenjujete televizija pripomore k učinkovitemu učenju učencev? 

Zagotovo k učinkovitemu učenju pripomore takrat, ko znajo vizualni element pretvoriti v uporabno znanje in ga 

seveda povezati s tistim, ki ga imamo v učnem načrtu.  Čeprav televizijo načeloma dojemajo kot sprostitev, se mi 

zdi zanimivo, ko ugotovijo, da je lahko tudi uporabna in to je glavni namen. Je pa res, da ne sme biti preveč teh 

elementov in vsebin, saj se morajo naučiti sprejemati nove informacije tudi drugače, šolsko bom rekla. Pomembno 

se mi torej zdi to, da znajo informacijo, ki so jo videli in slišali preko avdiovizulanih vsebin, vključiti v to, kar so 

izvedeli. Enostavno jih zanima, kaj se dogaja doma in po svetu, je pa res, da če informativne oddaje gledajo njihovi 

starši, in so takrat z njimi pred televizijo, jih bodo seveda gledali tudi otroci. Če pa govoriva konkretno o 

Infodromu, pa mislim, da jih zanima, kaj imajo povedati njihovi vrstniki, pa zdi se jim super, da je to informativna 

oddaja, ki je namenjena le njim. Všeč jim je tudi grafika, ki je podobna risankam. Spremljanje vseh dnevno 

informativnih oddaj se mi ne zdi primerno za otroke, spremljanje (otroške) informativne oddaje pa menim, da je 

pomembno za mladostnike in njihovo dojemanje sveta, saj morajo biti odprti in občutljivi za stvari, ki se dogajajo 

okrog njih. Pomembno je morda tudi za njihovo splošno razgledanost. Menim, da lahko vpliva na njihovo življenje. 

Kako, pa je odvisno od vsakega posameznika. Kot sem že prej omenila, morajo se naučiti izluščiti pravo informacij 

od tiste, ki lahko zavede. 
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Priloga 3 Soglasje za anketiranje učencev 

 

S O G L A S J E 

za sodelovanje učencev v raziskavi 

UPORABA TELEVIZIJE IN MEDIJEV PRI POUKU IN UČENJU UČENCEV 

Spoštovani,  

vljudno Vas prosim, če dovolite učencu/učenki _____________________________________  
                                                                                                                                                             (ime in priimek učenca/učenke) 

sodelovanje v raziskavi o uporabi televizije in medijev pri pouku. Za potrebe svoje magistrske 

naloge na podiplomskem študiju Pedagoške fakultete v Ljubljani potrebujem rešene 

vprašalnike vašega otroka. Anketiranje bo izvedla učiteljica šole, rešene vprašalnike pa vrnila 

v tajništvo šole. Anonimnost je zagotovljena.  
 

Rezultati učencev nam bodo pokazali čas, vsebine in namen gledanja televizije, povzel bom lahko tudi, katere 

dnevnoinformativne oddaje poznajo in gledajo ipd. Ker pri nas še ni resnih raziskav o zanimanju mladih za 

dnevnoinformativne oddaje in uporabi le-teh v šolskem okolju, bodo rezultati doprinos na področju edukacijskih 

ved, predvsem na področju didaktike poučevanja. 
 

     Za izraženo zaupanje se Vam najlepše zahvaljujem!  

Rajko Tekalec, absolvent PeF  

Kraj, datum: ________________ 

Podpis zakonitega zastopnika: _________________________ 

 

 

 


