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POVZETEK 

V današnjem času se otrok tako rekoč rodi v svet medijev. Z vstopom otroka v vrtec vzgojitelji 

med drugimi prevzamejo tudi vlogo medijskega opismenjevanja. Prek načrtovanih dejavnosti 

ga usposobijo za aktivno vlogo v dobi hitre komunikacije in mu privzgojijo kritičen odnos do 

informacij, ki krožijo prek medijev.  

V sklopu teoretičnega dela sem opredelila množične medije in nekatere vrste le-teh tudi posebej 

opisala. Izpostavila sem računalnik, televizijo, radio in tiskane medije ter njihov vpliv na otroke. 

Predstavila sem nekaj dejavnosti s posameznega področja otrokovega razvoja, s katerimi 

izvajamo medijsko vzgojo. Zapisala sem, kaj je medijska vzgoja in kako se  poveže z medijsko 

pismenostjo. Pozornost sem posvetila tudi vlogi vzgojitelja pri medijskem opismenjevanju 

predšolskega otroka, kjer sem izpostavila pomembnost sodelovanja s starši in potrebna znanja 

vzgojitelja. 

V empiričnem delu sem želela izvedeti stališča anketiranih vzgojiteljev-/ic in pomočnikov/-ic 

vzgojiteljev/-ic do vključevanja medijev in medijske vzgoje v pedagoško delo. Predstavila sem, 

kaj vzgojitelji/-ce menijo o vključevanju medijev v vrtec, katere medije najpogosteje 

uporabljajo in kako pogosto jih vključujejo v svoje pedagoško delo. Poizvedovala sem, kako 

pogosto vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic vključujejo v svoje delo medijsko 

opismenjevanje otrok. Zanimalo me je tudi, na kakšne načine vpeljujejo medijsko vzgojo v 

vrtec. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: kritičen odnos, medijska vzgoja, medijsko opismenjevanje, množični mediji, 

sodelovanje s starši, vloga vzgojitelja.  



 
 

ABSTRACT 

Today, a child is virtually born in the world of media. By entering into the kindergarten teachers 

overtake, among other things, also a role of media literacy. Throughout the planned activities, 

they prepare a child for an active role in a period of fast communication, and impart them critical 

attitude toward information in media.  

In the theoretical part, I defined mass media and separately described some of them. I 

highlighted computer, TV, radio, and printed media and their influence on children. I presented 

some activities of individual field of child’s development with which we perform media 

education. I wrote down definition of media education and how it can be related to media 

literacy. I also focused on the teacher’s role in media literacy of a pre-school child, where I 

highlighted the importance of cooperation with parents and required teacher’s knowledge. 

In the empirical part, I wanted to discover standpoints of the participating teachers and their 

assistants regarding the inclusion of media and media education into pedagogical work. I 

presented teachers’ opinion on inclusion of media into the kindergarten, which media they use 

most frequently, and how often they include them in their pedagogical work. I investigated how 

often teachers and their assistants include media literacy of children in their work. I also wanted 

to know how they include media education in kindergarten. 
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UVOD 

Ljudje se danes v vsakodnevnem življenju neprestano srečujemo z mediji. Otroka medijsko 

nasičena družba spremlja že od samega rojstva. Pravzaprav ni nič čudnega, da le-ta pri petih 

letih že spretno vodi miško po računalniku, ko pa je bil v tak način življenja že rojen. V 

današnjih časih je znanje o računalnikih in ostali tehnologiji že nujno in vsak otrok se bo prej 

ali slej srečal s tem. Po vsem takem spoznamo, da imajo mediji pomembno vlogo že v vrtcu.  

Z medijsko vzgojo in spodbujanjem medijske pismenosti začnemo takrat, ko so otroci za to 

zreli in motivirani. Poznati moramo temeljne lastnosti medijev, predvsem pa se moramo 

zavedati, kako zahtevno vlogo imamo pri tem kot vzgojitelji. Ob dobrem sodelovanju s starši 

bomo otroke lahko kvalitetno medijsko opismenili. Naučili jih bomo ustrezne uporabe medijev 

in kritičnega vrednotenja različnih sporočil ter jih ob tem spodbujali k pozitivnem načinu 

življenja, strpnosti in medkulturni naravnanosti.  

V teoretičnem delu bom opredelila množične medije in izpostavila njihov vpliv na otroke. 

Zapisala bom, v kolikšni meri je mogoče vpeljati medijsko vzgojo na posamezna področja 

otrokovega razvoja ter primere dejavnosti, ki to omogočajo. Poudarila bom pomembnost 

medijske vzgoje in medijske pismenosti. Največ pozornosti bom posvetila vlogi vzgojitelja pri 

medijskem opismenjevanju predšolskega otroka, kjer bom izpostavila tudi pomembnost 

sodelovanja s starši in znanja vzgojitelja, ki so potrebna za izvajanje medijskega 

opismenjevanja.  

V sklopu empiričnega dela bom skušala predstaviti stališča vzgojiteljev-/ic in pomočnikov/-ic 

vzgojiteljev/-ic o vključevanju medijev in medijske vzgoje v pedagoško delo. Zanimalo me bo, 

ali vzgojitelji/-ce načrtno vključujejo medije v vrtec, katere medije najpogosteje uporabljajo in 

kako pogosto jih vključujejo v svoje pedagoško delo. Predstavila bom tudi stališča 

vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic o vključevanju medijske vzgoje v svoje delo 

in na kakšne načine one/-i medijsko opismenjujejo otroke v vrtcu. 
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TEORETIČNI DEL 
 

1. MNOŽIČNI MEDIJI 
 

1.1.     OPREDELITEV MNOŽIČNIH MEDIJEV 

Mediji ali množična občila so komunikacijska sredstva, ki so namenjena širjenju informacij in 

avdio-vizualne vsebine. So predstavniki enosmernega komuniciranja enega vira s širšo 

javnostjo (Devjak, 2004). Njihova vloga je predvsem informiranje, izobraževanje in zabava. 

Med množična občila sodijo časopisi, revije, glasba, radijski in televizijski programi ter 

internetne strani (Dragan, 1998). Mediji močno vplivajo na naše predstave o svetu, življenjski 

slog, oblikovanje vrednot in usmerjanje vedenja (Košir, 1998). Zagotavljajo nam novice,  

razvedrilo, omogočajo nam poznavanje sveta, ob tem pa vplivajo na naš način razmišljanja, 

nam narekujejo, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne ter vzbujajo v nas različne stereotipe 

(Devjak, 2004). Vse večji prodor medijev v vsakdanje življenje ima tako pozitivne kot tudi 

negativne lastnosti oz. posledice. Pozitivne značilnosti so dostopnost do velikega števila 

koristnih informacij, spoznavanje različnih kultur sveta, lažja predstavljivost določenih 

naravnih in družbenih pojavov, enostavno sledenje trenutnim razmeram v svetu, večja globalna 

ozaveščenost itd. Med negativne posledice neustrezne uporabe medijev pa sodijo sprejemanje 

nerealnih informacij za resnične, zasvojenost, asocialnost, izoliranost od naravnega in 

družbenega okolja, življenje v virtualni resničnosti, izogibanje odgovornosti, zanemarjen 

telesni in gibalni razvoj (Košir, 1998). 

Dandanes se v vsakdanjem življenju neprestano srečujemo z mediji. Naša naloga je, da 

sprejmemo njihovo nedvomno moč in vpliv ter se naučimo kritično vrednotiti prejeta sporočila. 

Zavedati se moramo, da je pomembnost množičnih občil del naše kulture. Iz tega razloga je 

nujno potrebna medijska pismenost družbe, ki zajema zmožnost dostopa, analize, ocene in 

proizvodnje medijskih sporočil. Pomembno je, da znamo določene informacije poiskati, jih 

analizirati in kritično ovrednotiti. Hkrati moramo biti sposobni samostojnega tvorjenja tovrstnih 

sporočil. Vse te dejavnosti so zajete v reflektivni in produktivni ravni medijske pismenosti 

(Košir, 1998). 

V nadaljevanju se bom osredinila na računalnik, televizijo, radio in tiskane medije, saj sem se 

na le-te navezovala tudi kasneje, v empiričnem delu naloge.  
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1.1.1. Računalnik 

Računalniki so se pojavili  leta 1833 kot odgovor na družbeno zahtevo tistega časa, in sicer 

potrebo po organizaciji velikega števila ljudi zaradi naraščanja prebivalstva. Mediji so namreč 

s svojimi značilnostmi (možnost distribucije istih besedil, podob in zvokov) zagotavljali, da 

bodo vsi vedeli in mislili podobno. Računalniki so omogočili, da je bilo ob vse večjem 

naraščanju prebivalstva možno voditi evidence o rojstvih, zdravstvenem stanju, zaposlovanju 

in hraniti politično dokumentacijo (Zajc, 2016).  

Delo z računalnikom je spretnost, ki jo bodo otroci kasneje v vsakdanjem življenju nujno 

potrebovali. Dobro je, da jo usvojijo že zgodnjem otroštvu, saj so takrat za to najbolj 

sprejemljivi in dojemljivi. Računalnik predstavlja izjemno motivacijo za učenje, zato ga je 

smiselno vključevati v učni proces. Otroci se na ta način učijo iskanja informacij, nadgrajujejo 

svoje znanje, se na enostaven način približujejo naravnim in konkretnim situacijam ter se 

seznanjajo s svetom okoli sebe. Na začetku otroke seznanimo s temelji računalniške pismenosti, 

kasneje pa se osredinimo na pridobivanje, utrjevanje in poglabljanje znanja z različnih področij 

(Končar, 2000). 

Preko dela z računalnikom lahko ob smiselnem in načrtovanem vodenju izvajamo dejavnosti, s 

katerimi uresničujemo določene splošne cilje predšolske vzgoje, npr. jezikovni razvoj, 

usmerjena pozornost, razvoj miselnih operacij, sposobnost zaznavanja, razvoj fine motorike in 

koordinacije oko – roka, sposobnost sodelovanja in kooperativnega učenja itd. Pri načrtovanju 

in izvajanju dejavnosti v vrtcu upoštevamo želje in interese otrok ter sledimo aktualnim 

dogodkom. Pri delu z računalnikom spodbujamo intelektualni razvoj, komunikacijo in 

sodelovanje med otroki. Pomembno je, da je uporaba računalnika smiselno povezana z 

obravnavanim tematskim sklopom in prispeva k večji pestrosti ponudbe vsebin, metod, 

dejavnosti in oblik dela (Gregorčič, 2003 po Zore, 2005).  

1.1.2. Televizija 

Televizija se je pojavila okoli leta 1936, ko je začela oddajati britanska BBC. V Evropi, ZDA 

in na Japonskem se je razvila šele po drugi svetovni vojni, ponekod tudi kasneje. Je vizualen 

medij, zato je pomembno preoblikovala politično ter javno komunikacijo. Pozornost je 

prestavila na videz (Zajc, 2016). 

Televizija je množično občilo, s katerim lahko otrokom ponudimo pester izbor vsebin, se z 

njimi seznanjamo, o njih pogovarjamo, jih analiziramo in kritično vrednotimo. Pri tem je 

pomembna prisotnost odrasle osebe, ki otroke spodbuja k pozornem spremljanju in ocenjevanju 
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prikazanih vsebin, na koncu pa skupaj z njimi opaženo komentira, utemeljuje in nadgrajuje z 

drugimi dejavnostmi. Televizija od otrok zahteva drugačen način dojemanja in predelave 

informacij kot npr. knjiga. Zavedati se moramo, da kakovostno oblikovani televizijski programi 

spodbujajo domišljijo in so idealno sredstvo za sproščanje otroških fantazij (Boeckmann, 1995). 

Izobraževalne televizijske oddaje otroke spodbudijo tako k fizični kot intelektualni aktivnosti, 

povečujejo trajanje zbranosti in motivirajo za različne dejavnosti (Chen, 1995). 

V vrtcu je televizija le redko prisotna, zato je tu toliko večji poudarek namenjen sodelovanju s 

starši, prek katerega se otrokovo življenje doma in v vrtcu močno prepleta. Priporočljivo je, da 

se televizijo doma uporablja premišljeno. To pomeni, da smo vzor svojim otrokom, skrbno 

izberemo program, ki ga bodo gledali ter gledanje omejimo na določeno število ur/risank na 

teden. Kolikor je mogoče, gledamo televizijo skupaj s svojim otrokom in se pogovarjamo o 

njeni vsebini. Bodimo izbirčni pri izbiri programa in se vprašajmo: ''Kako ta program spodbuja 

razvoj mojega otroka, kako bo zadovoljil njegove potrebe?'' (Erjavec in Volčič, 1999).  

1.1.3. Radio   

Ob začetku 20. stoletja je Guigliemo Marconi na osnovi elektromagnetnih valov razvil napravo 

za radijsko komunikacijo na daljavo. Reginald Fessenden pa je leta 1906 pripravil prvo radijsko 

oddajo. Ključna novost, ki jo je ostalim tehnologijam dodal radio, je bila možnost prenosa na 

daljavo v resničnem svetu. Izumitelji so se soočali s problemom, kako v hipu z enega na drug 

oddaljen kraj prenesti zvok (Zajc, 2016). 

Radio ima v vrtcu pomembno vlogo, saj predstavlja dopolnilo vzgoje in izobraževanja, pomaga 

pri obogatitvi načrtovanih dejavnosti, služi kot predvajalnik glasbe in otroških radijskih 

programov/oddaj ter je velik učitelj jezika. Pri uporabi radia v vzgojno-izobraževalne namene 

se otroci srečajo z doživetim pripovedovanjem, knjižnim govorom, razločno izgovarjavo, 

čustvenim barvanjem povedanega in različnimi zvrstmi glasbe. Kljub temu da radio ne 

omogoča vizualnega spremljanja vsebine oz. dogajanja, je pomembno, da ga vključujemo v 

učno-vzgojni proces (Pivk, 2001).  

1.1.4. Tiskani mediji 

Na Kitajskem in Japonskem so tisk poznali že v 8. stoletju. Šlo je sicer zgolj za tiskanje z modeli 

(pismenke), ne pa za pisavo z abecedo. Širitev tiska, ki je trajala vse do 18. stoletja, imenujemo 

tudi ''dolga revolucija''. Tisk je omogočil oblikovanje sporočil, katerih ni bilo mogoče glasno 

prebrati. Ničesar niso povedala na način, da bi to slišali, so pa vse lahko prebrali z očmi. Takšni 

so bili npr. urniki, logaritmične tablice, astronomske tabele in ilustrirane knjige (Zajc, 2016).  
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Tiskani mediji imajo v vrtcu pomembno vlogo. Služijo predvsem razvijanju otrokovih bralnih 

navad in posredovanju vsebin. Vsebina je leposlovna in poučna, glavni namen pa je razvoj na 

področju estetske (besedna, likovna in glasbena umetnost), gibalne, intelektualne in socialne 

vzgoje (Kovačič Siuka, 2013). 

Predstavljajo pomemben element zgodnjega opismenjevanja in skrbijo za vzpostavljanje toplih 

odnosov med otroki in vzgojitelji; poleg tega kot medij zagotavljajo seznanjanje z aktualnimi 

dogodki in posredno vplivajo na otrokov način razmišljanja, vedenja in dojemanja sveta (prav 

tam, 2013).  

1.2. VPLIV MNOŽIČNIH MEDIJEV NA VZGOJO  

Okoli leta 1930 je veljalo, da imajo množični mediji zelo hiter in močan vpliv na nas. Kot da 

bi nam strokovnjaki vcepili sporočilo medijev pod kožo, mi pa bi nato takoj spremenili naše 

mišljenje in vedenje. Imenuje se pristop t. i. hipodermičnega vbrizganja (podkožno 

vbrizgavanje). Po tej teoriji imajo mediji mogočen vpliv, pri katerem je občinstvo pasivno in 

ne more nadzorovati kaj sprejema (Jeriček Klanšček, 2000).  

Med letom 1940 in 1950 je bila opravljena raziskava v ZDA (The people's Choice, 1948), ki 

pokaže, da je bilo prejšnje prepričanje o medijih zmotno. Izdelali so kompleksnejši model 

vpliva, pri katerem so večjo pozornost namenili moči in pomenu občinstva. Le-to je bilo zdaj 

prikazano kot aktivno (lahko izbere informacije, ki ga zanimajo), ne pasivno. Izpostavljen je 

bil pomen medijske vsebine. Empirične raziskave Lazarafelda in Katza (The people's Choice, 

1948; Personal Influence, 1995) so pokazale, da je vpliv medijev omejen, indirekten in 

kratkotrajen, saj je odvisen od prejšnjih mnenj in osebnih odnosov sprejemnika  (Jeriček 

Klanšček, 2000).  

Do leta 1990 je pridobitev televizije pripeljala k temu, da so se strokovnjaki bolj posvetili 

pomembnosti vplivov medijev na javno mnenje. Preučevali so bolj dolgoročne učinke medijev 

in postavili hipotezo vzburjenja, ki trdi, da gledanje agresivnih prizorov pripelje do agresivnega 

vedenja. Pozneje so ugotovili, da do tega lahko pripeljejo tudi neagresivne vsebine, zato je 

hipoteza dvomljiva. Rezultati različnih raziskav (The spiral of Silence, 1974; Maxwell 

McCombs in Donald Show, 1972; Katz, Liebes, The Export of Meaning, 1990; Rogers, 1962) 

so glede vpliva medijev zelo neenotni in nasprotujoči. Razvili so teorije (spirala molka, funkcija 

agende, učinek sprejema, adaptivna teorija), ki se med seboj razlikujejo in oblikujejo 

nasprotujoča si mnenja (Jeriček Klanšček, 2000).  
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Rezultati omenjenih raziskav so tako neenotni, da ne moremo določiti ali vzgoja vpliva na 

medije ali mediji vplivajo na vzgojo. Ta dilema se je izkazala kot napačno zastavljena in jo 

lahko razumemo le, če upoštevamo njuno medsebojno povezanost, soodvisnost in interakcijo; 

vzgoja vpliva na medije in mediji vplivajo na vzgojo. Našega življenja in vplivov enostavno ne 

moremo izolirati in opazovati, ker težko postavimo mejo med posameznimi pojavi in smermi 

vpliva. Vsak človek se spreminja, medtem ko nekaj bere/piše/gleda. Gre za neke vrste 

komunikacijo oz. interaktivni odnos, ki nas lahko spreminja. Poleg tega je sama vzgoja zelo 

kompleksen proces, ki je odvisen od številnih dejavnikov. Npr. ne moremo trditi, kaj bi se 

zgodilo, če bi stotim ljudem predvajali enak film. Ravno zato, ker je odnos med mediji in vzgojo 

obojestranski, je pomembno, da se vpliva množičnih medijev zavedamo vsi. Tako tisti, ki 

sodelujejo pri njihovem nastanku, kot vsi, ki se ukvarjajo z vzgojo. Medijski ustvarjalci bi se 

morali zavedati svoje odgovornosti ter pritegniti vzgojitelje, starše in učitelje k oblikovanju 

programov/filmov/časnikov/revij za otroke in mladino. Vzgojitelji in učitelji pa bi morali 

sodelovati pri izbiranju programov in oddaj, ki so priporočljive za ogled otrok ter navajati h 

kritičnosti in zavedanju medijskega vpliva  (Jeriček Klanšček, 2000).   

Vpliv množičnih medijev je odvisen od različnih izkušenj (družinskih, delavnih, šolskih), 

dejanski vpliv pa je odvisen od vsakega otroka posebej. Pomembno je to, kaj otrok nosi v sebi, 

zato ga moramo o medijski vzgoji poučiti (Pikl, 2014).  
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2. MEDIJI V KURIKULUMU ZA VRTCE  

2.1.      Mediji v Kurikulumu za vrtce in Priročniku h Kurikulu za vrtce 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem in drugim strokovnim 

delavcem v vrtcu in je podlaga za strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 8). Vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: 

gibanje, jezik, umetnost, narava, družba in matematika. Medijska vzgoja je zastopana na 

področju jezika, umetnosti in družbe (Kurikulum, 1999).  

 

Na področju jezika se eden od ciljev glasi: ''Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo 

kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov'' (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 33). Ta cilj 

vzgojitelji/-ce uresničujejo tako, da otroci od tretjega do šestega leta poslušajo pravljice, 

zgodbice, uganke in pesmice. Obiščejo gledališko predstavo, gledajo risanke, obiskujejo 

knjižnico, poslušajo odrasle in ostale otroke, gledajo video gradivo z raznimi literarnimi 

besedili ter samostojno ustvarjajo knjigo ali strip (Kurikulum, 1999).  

 

Na področju umetnosti lahko najdemo cilj: ''Otrok razvija sposobnost izražanja istih doživetij 

v različnih umetniških jezikih; otrok doživlja in spoznava komunikacijo z in o likovnih, 

glasbenih, plesnih, dramskih, filmskih in televizijskih delih''. Dejavnosti, s pomočjo katerih 

vzgojitelji/-ce le-te realizirajo, so opredeljene v okviru avdio-vizualnih medijskih dejavnosti. V 

prvem starostnem obdobju je za otroka primerno, da opazuje in komentira kalejdoskop ter 

izbrane fotografije, otroške filme, TV-oddaje, video sekvence in se z risbo odziva nanje ter 

opazuje in sodeluje z odraslim pri fotografiranju in video snemanju. V drugem starostnem 

obdobju je predviden že širši spekter avdio-vizualnih dejavnosti, kot npr. spoznavanje različnih 

TV vsebin, komentiranje risb in vsebin. Otrok spoznava vizualne, zvočne in časovne sestavine 

statičnih, gibljivih in spremenljivih slik in njihovih obrazov. To lahko stori na način, da primerja 

različne osebe, stvari, kraje, da film obnovi z risanjem v načinu stripa, se pogovarja o vsebini, 

glavnih junakih, prizorišču, zapletu in razpletu zgodbe (Kurikulum, 1999). 

 

Cilj medijske vzgoje lahko opazimo tudi na področju družbe. Osredinjen je na to, da ima otrok 

možnost kritičnega vrednotenja medijskih vplivov in se seznanja z različnimi načini 

komuniciranja, možnostmi (kritičnega) vedenja, prenosa informacij ter komuniciranja s 

pomočjo računalnika. Dejavnost, s katero se le-ta realizira, je sodelovanje oz. možnost 

sodelovanja v pogovorih o stereotipih, reklamah, predsodkih ipd. (Kurikulum, 1999).  
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Raba medijev (predvsem računalnika) je osredinjena na določene cilje in načela Kurikuluma za 

vrtce. Izpostavimo lahko načelo enakih možnosti, ki pomeni, da je vsem otrokom omogočen 

dostop do medijev (elektronskih kot tiskanih). Kurikulum ne predvideva dolgoročnih ciljev 

medijske vzgoje in opismenjevanja. Odziva se zgolj na pogoste težavne vidike medijev, npr. 

oglasi (Zore, 2005). 

 

V Priročniku h Kurikulu za vrtce (2001) je zapisano, da lahko avdio-vizualne dejavnosti 

povežemo z likovnimi dejavnostmi. Otrok si lahko ogleduje črno-bele slike in nato ustvari črno-

belo risbo; fotografira z izrezanim kartonastim fotoaparatom in se na ta način seznanja z 

omenjenim medijem. Lahko ustvarjajo tudi z računalniško grafiko, tako da spreminjajo barve, 

oblike, rišejo črte, jih izbrišejo in ponovno narišejo. Pogosto je uporabljen splet, kadar želimo 

otrokom približati likovno dogajanje po svetu. Le-ta omogoča opazovanje likovnih stvaritev in 

možnost razumevanja likovnega dela. Za likovne dejavnosti največkrat uporabimo vizualne 

medije, saj z njimi otrok pridobi tudi vizualne informacije, se nanje odziva in utrdi vzgojno-

izobraževalno delo.  

 

A. Gaberščik (2004) opozarja na smiselno rabo medijev v glasbi. Uporabljajo se pretežno 

elektronski mediji, saj omogočajo zvočne in vizualne informacije. Le-te otroke spodbudijo k 

aktivnemu učenju. Za dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja so največkrat uporabljeni 

zvočni posnetki, s katerimi otrok razvija glasbene spretnosti in sposobnosti. V primeru, da se 

poslužujemo svetovnega spleta, je pomembno, da smo pri izbiri internetnih strani kritični.   

 

2.2.      Razvoj otroka v povezavi z mediji 

Delo z medijskimi podobami se lahko poveže s posameznimi področji otrokovega razvoja. 

Dejavnosti naj bi imele za okvir osebno izkustvo, otroci pa priložnost, da sami raziskujejo dano 

gradivo. Delo z mediji naj temelji na igri, kajti tako bodo otroci lažje aktivirali sam proces 

učenja. Opisane dejavnosti so bile v vrtcu tudi dejansko izvedene (Vodnik za poučevanje tri- 

do enajstletnih otrok o filmu in televiziji namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem, 2006).  

 Osebni, socialni in čustveni razvoj 

Wood in Tolley (2004) pravita, da vedenje vsakega človeka usmerjajo čustva, zato je dobro, da 

se vsak sam odloči, kako bo ravnal z njimi. Otrok za spopadanje s svojimi čustvi potrebuje 

orodja, ki jih običajno pridobi s posnemanjem odraslih. Posnema vedenje, odzive staršev in 
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druge pomembne osebe, ki ga obkrožajo. Nazadnje imajo lahko močan vpliv nanj tudi mediji 

(Goleman, 2006).  

 

Otroci lahko ob gledanju filmov doživljajo prijetne izkušnje, ki jih nato delijo s prijatelji, kar 

pomaga krepiti in ustvarjati medsebojne vezi. Lahko se ogromno naučijo o dolžnostih, pravicah 

in spretnostih, otrok pa lahko ob tem tudi razmišlja o svojih občutkih in čustvih. Mediji (film, 

TV, video) lahko zelo motivirajo otroka, kar vpliva na pozitiven odnos do učenja. ''Primer: V 

vrtcu so tri-/-štiriletniki razpravljali o najljubših filmih in TV programih. Odkrivali so, kateri 

deli tega filma jih žalostijo, kateri razveseljujejo itn. Otroci, ki so imeli podobno mišljenje, so 

si nato med sabo delili informacije o tem, na kakšen način gledajo filme.'' (Vodnik, 2006: 50).  

 Komunikacija, jezik in pismenost 

Marjanovič U. (1990) je mnenja, da je govor oblika naučenega vedenja, ki ga potrebujemo za 

lastno izražanje in komunikacijo. Je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in njegovi 

socializaciji.  

 

Otroci si prek izkušenj z mediji lahko zapomnijo besede, ki so povezane z njihovimi junaki, 

pravljicami, žanri. To spodbudi k pogovoru v skupini, usvajanju novih besed in podobno. 

Mediji otrokom velikokrat ponudijo tudi priložnosti za odigravanje raznih vlog in spodbude za 

pisanje. Primer: Skupina štiriletnikov si je ogledala serijo kratkih izsekov, vzetih iz filmov 

različnih žanrov in se odločala glede tega, kateremu občinstvu so namenjeni: ''Tole je za 

odrasle, tole za otročke itn.'' Ko so morali svoje odločitve utemeljiti, so mnogi navajali kot 

argument domače gledalske navade: ''Moja mamica to gleda''. (Vodnik, 2006: 52).   

 Matematično zorenje 

Otrok se z matematiko sreča skoraj vsakodnevno. Vsakdanje predmete, s katerimi je v stiku 

razvršča, opisuje, prešteva, primerja itd. To področje vključuje različne dejavnosti v vrtcu, ki 

stremijo k pridobivanju izkušenj v igri ali vsakodnevnih opravilih (Kurikulum, 1999).  

 

Matematične spretnosti si otroci lahko razvijejo npr. ob gledanju televizije, neposredno ali 

posredno. Dober primer je risanka Mojster Miha. Otroci se srečajo z različnimi oblikami, 

velikostmi, primerjanjem (nižji, višji). Včasih kakšne risane serije vsebujejo tudi elemente, ki 

pomagajo pri učenju štetja od 1 – 10 in še od 10 nazaj. ''Primer: Ob ogledu risane serije Mojster 
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Miha so se otroci seznanjali z različnimi informacijami o oblikah in velikosti, ob tem pa 

uporabljali primerno izrazje (višji, večji).'' (Vodnik, 2006: 55). 

 Gibalni razvoj  

Pomnjenje je najbolj učinkovito, če je povezano s telesno dejavnostjo. Preko gibanja se otrok 

vključuje v okolje, pridobiva nove izkušnje, celovito spoznava svet in razvija prostorsko 

predstavo o telesu. Za otroka so vse te spremembe zelo pomembne, saj izboljšujejo zaznave in 

telesne reakcije (Makuc, Videmšek, Rodošek in Štihec, 2011).  

 

Otrok lahko prek medijev razvija ravnotežje, motoriko in se gibalno udejstvuje. ''Primer: Otroci 

ob zgoščenki Od glave do peta zaplešejo in se ob tem razmigajo od glave do nog (obračanje 

glave, vrtenje bokov, kriljenje z rokami, udarci z nogo itd.). Lahko se razvija tudi otrokova 

zavest o njem ali o drugih. ''Primer: Skupina otrok v vrtcu je dobila priložnost, da posname film, 

ki naj bi promoviral varnost v šolski okolici. Predlagali so vrsto sekvenc, kakršne je mogoče 

posneti, npr. kako otrok brezglavo teče, ne da bi kaj gledal, kako se brezobzirno vozi s kolesom 

ipd. Razpravljali so o tem, kdaj bi bil potreben veliki plan, recimo s krvavečim kolenom, ki bi 

sledil otrokovemu padcu s kolesa.'' (Vodnik, 2006: 58).  

 Ustvarjalni razvoj  

Kot sem že zapisala, se veliko povezav oblikuje tudi med medijsko vzgojo in umetnostjo. Otroci 

lahko izdelujejo lutke, rekvizite, oblikujejo reklamno gradivo, izvajajo igro vlog in morda preko 

igre celo posnamejo svoj film (kjer nastopajo ali pa so udeleženci v produkciji). ''Primer: 

Otrokom v vrtcu so po ogledu raznih filmov in po pogovoru o učinkih na zvočnem zapisu 

razdelili nekatera glasbila. Zvočni zapis enega od filmov je bil med neko posebej dramatično 

sekvenco utišan in vzgojiteljica je otroke povabila, naj sekvenco opremijo z lastnim zvočnim 

zapisom.'' (Vodnik, 2006: 59). 

 

Pomemben dejavnik za dosego ciljev vseh začrtanih dejavnosti je vedno vzgojitelj/-ica, 

njegova/-na aktivnost in kompetentnost posredovanja medijske vsebine. Da vzgojitelji/-ice 

lahko cilje medijske vzgoje uresničujemo, moramo razvijati kompetence načrtovanja, izvajanja 

in evalviranja medijskih vsebin oz. medijske pismenosti (Kalin, 2004).  
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3. MEDIJSKA VZGOJA IN MEDIJSKA PISMENOST 

3.1. Medijska vzgoja 

Mnogi menijo, da je medijska vzgoja lahko računalniško podprto izobraževanje, fotografiranje 

šolskih dogodkov za šolski album, izdajanje šolskega glasila, izrezovanje fotografij iz 

časopisov in revij, gledanje dokumentarne oddaje o soški fronti ali obisk znanega novinarja na 

šoli. Vendar vse našteto in tudi temu podobno medijska vzgoja ni (Košir, 2000).  

Medijsko vzgojo opisujemo kot načrtno razvijanje kritičnega mišljenja otrok do sprejemanja 

medijskih vsebin (Mršnik, 2004). K. Erjavec (2000a) pravi, da mora medijska vzgoja izhajati 

iz vsakdanjega življenja otrok in jim omogočiti razvoj osebe, ki bo kritična in avtonomna, 

osebe, ki se zaveda skritega namena medija. Vključevati mora vse medije in omogočati 

medsebojno komuniciranje in zbliževanje. Hkrati mora spodbujati k estetskemu izražanju in 

ozaveščanju lastnih vrednost ter stališč. Le-to vodi v svet današnje tehnologije, kjer je potrebna 

razvita zmožnost kritičnega presojanja medijskih vsebin.  

V Unescovi deklaraciji o medijski vzgoji, ki jo je leta 1982 sprejelo devetnajst držav na 

Unescovem mednarodnem simpoziju, je bilo rečeno, da se vzgojno-izobraževalne institucije 

premalo posvečajo medijski vzgoji. Cilj medijske vzgoje v vrtcih bi moral biti vzgoja kritičnega 

posameznika, ki je odgovoren in medijsko pismen. K temu bi pripomogla večja interakcija med 

multimedijsko tehnologijo in vzgojno-izobraževalnim sistemom. V Deklaraciji so izpostavljeni 

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

6 uvedba medijskih izobraževalnih programov od vrtca naprej z namenom razviti kritičen 

odnos do medijev, znanje in sposobnost analiziranja oz. ustvarjanja v medijih; 

7 oblikovanje programov za vzgojitelje, kjer bi svoja znanja o medijski vzgoji poglobili; 

8 spodbujanje področij, ki bi pripomogla k vpeljavi medijske vzgoje; 

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

 

Medijska vzgoja je proces, katere rezultat je medijsko pismena osebnost. Otroci se s celovito 

medijsko vzgojo socialno zbližujejo, krepijo medsebojno komunikacijo in komunicirajo z 

drugimi. Sam proces opismenjevanja jih spodbuja, da se estetsko izražajo ter z oblikovanjem 

stališč ter moralnih standardov gradijo osebne predstave o svetu in ljudeh. Pri tem gre za 

ustvarjalni vstop v množično komunikacijski prostor. Oboje potrebujemo tako mi kot otroci, da 

bi zmogli postati kritični poslušalci, soustvarjalci in gledalci medijskih sporočil (Mršnik, 2004). 
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3.2. Medijska pismenost  

Medijska pismenost zajema dve ravni: reflektivno in produktivno. Produktivna raven uči ''brati'' 

in ''pisati'' medijski jezik na način, da se učenci igrajo produkcijo podob za množična občila. 

Učenci sami izdelujejo plakate, rišejo, pišejo stripe, imajo svojo radijsko postajo, ustvarjajo 

fotografije, delajo časopise in podobno (Košir, 1998).   

Reflektivna raven spodbuja razmislek o medijskih oblikah in vsebinah. Uči kritičnosti do 

medijskih izdelkov, ki so nam ponujeni, do lastnikov, ki jih plačujejo in do kanalov, ki jih 

posredujejo. Reflektivna medijska pismenost upravičuje selekcioniranje in izbiro po lastni 

presoji (prav tam, 1998).  

Shema 1: Reflektivna in produktivna medijska pismenost  

Vir: Končar (2000).  

MEDIJSKA PISMENOST 
REFLEKTIVNA PRODUKTIVNA 

Impresija:  

- poslušanje,  

- gledanje, 

- spremljanje doživljajskega toka pri 

drugih in sebi. 

Ekspresija:     

- petje,  

- ples,  

- pisanje člankov,  

- recitiranje,  

- govorjenje,  

- risanje stripov. 

Interpretacija: 

- strukture in oblike jezika,  

- razmislek o organizacijskih, 

ekonomskih in političnih razsežnostih, 

 - pogovor o medijskih besedilih.                            

Oblikovanje: 

- izdelovanje plakatov in fotografij, 

- montiranje filmskih izdelkov in videa. 

 

Komunikacija: 

- kritika,  

- argumentacija,  

- primerjanje,  

- ideje,  

- diskusija o TV programih. 

Komunikacija: 

- skupno urejanje časopisa,  

- pripravljanje oddaje, videa in  

foto albuma. 
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Renee Hobbs (2008) govori o tem, da nekateri v medijski pismenosti vidijo veščino, ki omogoča 

človeku preživeti in postati uspešen državljan v naši ''hitri'' dobi. Drugi v medijskem 

opismenjevanju vidijo možnost, da učenci spoznajo, kako pomembne teme se razvijajo v 

množični kulturi. Nekateri v takšnem opismenjevanju vidijo novo področje učenja 

materinščine. Nazadnje so tudi taki, ki v medijski pismenosti zaznajo priložnost, da otroci 

povejo lastne zgodbe in razumejo moč tistih, ki oblikujejo zgodbe naše dobe ter kulture (Košir, 

1998).  

Kot poroča Hobbs, so kratko opredelitev, kaj vse zajema medijska pismenost, pripravili na 

konferenci pod pokroviteljstvom Aspenskega inštituta, in sicer: »Medijska pismenost je 

zmožnost dostopa, analize, ocene in proizvodnje (medijskih) sporočil v najrazličnejših 

oblikah«. Medijska vzgoja in nenazadnje tudi medijska pismenost torej zajemata poslušanje, 

govorjenje, risanje, čečkanje, branje, pisanje, kritično gledanje, razvrščanje medijskih vsebin 

ter veščine oblikovanja lastnih tekstov z uporabo različne tehnologije. Z vzgojo za medije ne 

mislimo na vzgojo z mediji, temveč govorimo o svojskem spoznavanju jezika množičnih občil: 

njegovo razumevanje, umevanje in govorjenje; mislimo torej na medijsko pismenost (Košir, 

2000).  

Zaradi stalne prisotnosti medijev v našem vsakdanjem življenju je medijsko opismenjevanje 

nujen in obvezen sestavni del obravnavanih vsebin v vrtcu. Otroke prek njih naučimo 

dostopanja do informacij, analiziranja in kritičnega vrednotenja le-teh ter izdelovanja različnih 

komunikacijskih oblik (Devjak, 2004). Prav je, da že najmlajše otroke seznanjamo z različnimi 

množičnimi občili, s katerimi se v svojem vsakdanu redno srečujejo. Pomembno je, da jim 

privzgojimo kritičen odnos do informacij, ki krožijo prek medijev ter jih usposobimo za aktivno 

vlogo v dobi hitre komunikacije. Spretnosti, ki jih bodo otroci prejeli prek medijske vzgoje, jim 

bodo pomagale pri nadaljnjem izobraževanju in osebnem napredovanju ter jih pripravile na 

življenje v današnji informacijski družbi. V predšolskem obdobju je pomembno, da učenje 

poteka prek aktivnosti in igre (Končar, 2000). 
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4. VLOGA VZGOJITELJA PRI MEDIJSKEM OPISMENJEVANJU 

4.1.     Vloga vzgojitelja pri medijskem opismenjevanju v vrtcu  

Vzgojitelj/-ica mora za ustrezno seznanjanje otrok z mediji obvladati vsaj temeljno uporabo le-

teh, poznati raznovrstne možnosti in programsko opremo, ki jo ponujajo ter odgovorno 

načrtovati vzgojno-izobraževalno delo, tako da bo za otroke zanimivo, prijetno, sproščeno in 

ustvarjalno (Končar, 2000).  

Pri načrtovanju dejavnosti mora izhajati iz otrok, upoštevati mora njihove razvojne značilnosti, 

individualne razlike med njimi; poskrbeti mora za aktivno vlogo otrok v dejavnosti; oblikovati 

spodbudno okolje za spoznavanje medijev;  pripraviti potreben prostor, čas in pripomočke; 

omogočiti pridobivanje raznolikih izkušenj, izražanje čustev in sproščeno komunikacijo ter pri 

delu z množičnimi občili spodbujati razvoj na vseh področjih (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otroke mora na začetku usmerjati, voditi in jim predstaviti delna pričakovanja, nato pa slediti 

njihovim interesom, željam in ustvarjalnim nagibom (Pivk, 2001). Usposobiti jih mora za 

kritično uporabo medijev ter jih naučiti, kako kvalitetno in učinkovito izkoristiti vse možnosti, 

ki jih sodobna tehnika ponuja (Gregorčič, 2003 po Zore, 2005).  

Vzgojitelji/-ice v vrtcu morajo pri svojem delu uporabljati čim več različnih medijev, otroke 

seznanjati z njihovo uporabo in spodbujati kritično vrednotenje sporočil in informacij, do 

katerih lahko preko njih dostopajo.  Da bodo otroci postali kritični gledalci in bodo razumeli, 

analizirali in ustvarjali sporočila, morajo pridobiti dejanske izkušnje, ki jih bodo uporabili v 

nadaljnjem življenju. Le tako bodo znanje znali prenesti tudi na ostale, drugačne situacije 

(Končar 2000; Mikulič, 2007).  

Pomembno je, da se osredinimo na različne vidike aktivnega dela z mediji, kot so didaktični 

(seznanjanje, spoznavanje medijev, pridobivanje lastnih izkušenj), terapevtski (izražanje in 

spoznavanje samega sebe, oblikovanje in obvladovanje lastnega odnosa do medijev) in 

estetsko-umetniški (medijska produkcija, predelava in izdelava sporočil) vidik, ki pozitivno 

vplivajo na otrokov razvoj (Günther, 1995). 

 

4.2.    Sodelovanje s starši pri medijskem opismenjevanju  

Obvezen del medijskega opismenjevanja je med drugim tudi razvijanje učinkovitega 

partnerstva s starši. Starši imajo najpomembnejšo vlogo pri razvijanju spretnosti, znanja in 

razumevanja pri otroku, zato je ključnega pomena sodelovanje med njimi in vzgojiteljem. 

Mnenje staršev o vlogi in pomenu medijev v otrokovem življenju močno vpliva na njihovo 
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vzgojno delovanje, zato je pomembno, da skupaj načrtujemo delo v vrtcu tudi s tega področja 

(Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji namenjen vzgojiteljem, 

učiteljem in staršem, 2006).  

Danes vse preveč otrok začne spoznavati tehnologijo na napačen način. Razlog tiči v tem, da 

so ji prezgodaj izpostavljeni oz. da pri tem niso usmerjeni. Posledica je nezdrav odnos do 

tehnologije. Za starše je včasih preprosteje, če otroke pomirijo tako, da jim dajo v roke 

napravico. To pa še zdaleč ne pomeni, da bodo na tak način pripravili otroke na zdravo življenje 

v naši tehnološki dobi. Otrok ne moremo najprej izpostaviti tehnologiji in jih šele nato učiti, 

kako se uporablja. Lahko pomislimo, kako bi bilo, če bi otroku dali v roke nož, še preden bi ga 

podučili, kako naj ga varno uporablja (Taylor, 2015).  

Ob sodelovanju s starši in okoljem lahko otrokom v vrtcu na široko predstavimo medije in 

njihovo uporabo z različnih zornih kotov. Pomembno je, da se ne osredotočimo zgolj na 

spoznavanje različnih aktivnosti in vsebin, ki nam jih množična občila omogočajo, temveč 

otroke učimo analiziranja in kritičnega vrednotenja prejetih informacij ter samostojnega 

tvorjenja tovrstnih sporočil (Končar, 2000).  

Veliko staršev posede otroke pred medijske zaslone že zelo zgodaj, saj jih skrbi, da njihovi 

otroci ne bodo dovolj vešči tehnologije, če jih ne bodo že v zgodnjih letih popolnoma obdali z 

njo. Ta skrb je odveč, saj je oz. bo tehnologija navzoča vsepovsod v njihovih življenjih. 

Vprašanje je le, kakšen odnos bodo razvili do nje, kakšno vlogo bo imela v njihovem življenju 

ter kakšna stališča bodo do nje zavzeli (Taylor, 2015). 

 

4.3.     Znanja vzgojitelja za izvajanje medijskega opismenjevanja   

Kot pravi Končar (2000), mora vzgojitelj/-ica za ustrezno seznanjanje otrok z mediji obvladati 

vsaj temeljno uporabo le-teh. Ni dovolj le interes, želja in dobra volja vzgojitelja, temveč je 

treba na otroke prenesti določeno znanje. To med drugim pomeni, da moramo poznati njihove 

prednosti in slabosti. Mediji lahko znanje zelo obogatijo, če so uporabljeni zmerno. 

Izobraževalne oddaje otroke na primer lahko intelektualno in fizično usmerjajo. Pri različnih 

risanih serijah se otroci lahko zraven telesno izražajo. Ustvarjajo tudi mnenja o samih 

programih, s čimer krepijo miselne procese. Res je, da prevelika količina uporabe medijev 

zavira uspeh, vendar če je količina zmerna, lahko celo pozitivno vpliva nanj (Jeriček Klanšček, 

2000). Če bomo otroku določen medij (mali vedi, televizija, računalnik ...) ponudili na način, 

kot ostale igrače, ga bo sprejel kot del nečesa običajnega (Cipot Mal, 2003).   
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Dejstvo pa je, da so otroci zelo lahko vodljivi in se nanje lahko vpliva. Lahko jih v nekaj 

prepričamo in verjeli nam bodo na besedo.  Reklame na primer jemljejo resno, saj ne poznajo 

njenih namenov in interesov in nato izsiljujejo starše, da jim kupujejo take stvari. Če otroci 

takim zankam sledijo, obstaja nevarnost, da ne bodo sposobni spoznati lastnih možnosti in 

potreb. Med prebiranjem literature sem zasledila dober primer, kako je vzgojiteljica otrokom 

pokazala, da mediji ne prikažejo vedno vsega, kar se dogaja. Zjutraj je neka oseba posnela deset 

minutno dogajanje v vrtcu, nato pa ga je vzgojiteljica čez nekaj časa pokazala otrokom. 

Opazujejo dogajanje in ugotovijo, da so na posnetku oni. Vzgojiteljica jih vpraša, če je na 

posnetku vse, kar se je zjutraj dogajalo in otroci ji pritrdijo. Nato pa nek fantek dvigne roko in 

pove, da je bil ta čas ravno v garderobi in obešal plašček. Postopno se oglasi še več otrok. 

Vzgojiteljica pa otrokom poskuša razložiti, da kamera nikoli ne more posneti vsega kar se 

dogaja, ampak le del dogodka. Tisti, ki snema, ima vso oblast nad tem, kaj pokazati in kaj 

izpustiti (Gunther, 1995).   

 

Razvoj in vključitev medijev v vzgojno-izobraževalno delo sta vlogo vzgojitelja/-ice 

spremenila. Vzgojitelj/-ica ni več posredovalec znanj, temveč oseba, ki otrokom pripravlja 

okoliščine za pridobivanje novih izkušenj (Kalin, 2004). Ne smemo pozabiti, da tehnologija ni 

namenjena sama sebi, temveč je sredstvo za dosego nekega cilja. Kakšen je ta cilj, je odvisno 

od nas samih. Skušajmo ga zastaviti tako, da je usmerjen v višjo kakovost življenja otrok in 

podpiranje njihovega razvoja. Odgovorni smo zagotoviti, da bodo otroci dobro razumeli 

tehnologijo in bodo sposobni izkoristiti njene številne prednosti, istočasno pa se izogniti 

morebitni škodljivosti (Taylor, 2015).  
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EMPIRIČNI DEL 
 
5. METODOLOGIJA  

5.1.     Opredelitev problema in namen 

McLuhan (1964) je že pred skoraj pol stoletja rekel: ''Mi oblikujemo orodja in nato ta orodja 

oblikujejo nas'' (McLuhan v: Taylor, 2015: 2). To je bilo izrečeno pred dobo mobilnih 

telefonov, računalnikov in interneta, vendar se zdi, kot da bi McLuhan že takrat predvidel 

prihodnost. Za nas je namreč ta prihodnost postala sedanjost (Taylor, 2015). Tehnološki 

napredek se razvija zelo hitro, živimo v medijsko nasičeni družbi in to si lahko vzamemo za 

izziv - izziv, kako zagotoviti, da bodo že otroci kritični gledalci in prenašalci medijskih sporočil.  

 

Različne oblike medijev v vrtcu lahko uporabljamo kot pripomoček oz. sredstvo, na katerem se 

otroci učijo ustreznega ravnanja z njimi, njihove uporabe in kritičnega odnosa. Naloga 

vzgojitelja/-ice je, da otroke posvari o zavajajočih vplivih medijskih sporočil in se z njimi o tem 

pogovori. Otroci bodo z medijskim opismenjevanjem sposobni izkoristiti številne prednosti 

moderne tehnologije ter se obenem izognili njeni škodljivosti.  

 

5.2.     Cilji in raziskovalna vprašanja 

V sklopu empiričnega dela sem raziskovala stališča vzgojiteljev-/ic in pomočnikov/-ic 

vzgojiteljev/-ic o vključevanju medijev in medijske vzgoje v pedagoško delo. Zanimalo me je, 

kaj vzgojitelji/-ce menijo o vključevanju medijev v vrtec, katere medije najpogosteje 

uporabljajo in kako pogosto jih vključujejo v svoje pedagoško delo. Predstavila bom tudi 

rezultate o tem, kako pogosto vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic vključujejo v 

svoje delo medijsko opismenjevanje otrok in na kakšne načine vpeljujejo medijsko vzgojo v 

vrtec na način, da bodo že otroci kritični gledalci. 

 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Ali je vključevanje medijev v pedagoško delo vzgojiteljev/-ic načrtovano?  

R2: Katere medije vzgojitelji/ce najpogosteje uporabljajo pri svojem delu? 

R3: Kako pogosto vzgojitelji/ce vključujejo posamezne medije v svoje delo? 

R4: Kaj vzgojitelji/ce menijo o vključevanju medijske vzgoje otrok v svoje pedagoško delo? 

R5: Na kakšne načine vzgojitelji/ce vpeljujejo medijsko vzgojo v vrtec? 
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5.3.     Raziskovalna metoda 

Pri empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila deskriptivno in kavzalno-

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

5.4.     Raziskovalni vzorec 

Vzorec raziskave je bil priložnosten in neslučajnostni, saj je temeljil na konkretni populaciji. 

Vanj je zajetih 31 vzgojiteljev/-ic in 25 pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic iz različnih vrtcev v 

Sloveniji, ki so izpolnili spletni vprašalnik. Zaradi varovanja osebnih podatkov so ostali 

anonimni.  

 

Tabela 1: Spol anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov vzgojiteljev/-ic 

 SPOL Odgovori Frekvenca Odstotek 
  Moški 2 4% 
  Ženski 54 96% 
Veljavni Skupaj 56 100% 

 

Med 31 anketiranimi vzgojitelji/-cami in 25 pomočniki/-cami vzgojiteljev/-ic so prevladovale 

vzgojiteljice ženskega spola. Na spletno anketo je odgovorilo 96% žensk in 4% moških.  

 

Tabela 2: Starostna skupina anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic 

 STAROST Odgovori Frekvenca Odstotek 
  Do 20 let. 1 2% 
  Od 21 do 40 let. 37 66% 
  40 let in več.  18 32% 
Veljavni Skupaj 56 100% 

 

Iz podatkov o starosti anketiranih lahko ugotovimo, da so spletno anketo v največjem odstotku 

izpolnili/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic, stari med 21 in 40 let, sledijo jim 

vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic v starosti 40 let in več, najmanjši odstotek 

predstavlja starostna skupina do 20 let.  
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Tabela 3: Delovno mesto anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic 

DELOVNO 
MESTO 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Vzgojitelj/-ica 31 55% 
  Pomočnik/-ca 

vzgojitelja/-ice 
25 45% 

Veljavni Skupaj 56 100% 
 

Spletni vprašalnik je izpolnilo 55% zaposlenih na mestu vzgojitelja/-ice in 45% zaposlenih na 

mestu pomočnika/-ice vzgojitelja/-ice.  

 

Tabela 4: Naziv anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic 

 NAZIV Odgovori Frekvenca Odstotek 
  Brez naziva 30 54% 
  Mentor 15 27% 
  Svetovalec 10 18% 
  Svetnik 1 2% 
Veljavni Skupaj 56 100% 

 

Iz podatkov o nazivu anketiranih lahko ugotovimo, da največji odstotek predstavljajo 

vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic brez naziva (54%), sledi jim naziv mentorja 

(27%), najmanjši odstotek pa predstavljata naziv svetovalca (18%) in svetnika (2%).  

 

5.5.     Opis instrumenta, postopka in zbiranja podatkov 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga objavila na odprtokodni 

aplikaciji, ki omogoča storitev spletnega anketiranja - 1ka. Pripravljen vprašalnik je anonimen 

in uporabljen izključno za namen te raziskave. Razviden je iz Priloge.  

 

Zbiranje podatkov je potekalo v maju 2019. Zajemal je 11 vprašanj. Od tega je bilo 10 vprašanj 

zaprtega tipa in 1 vprašanje odprtega tipa. V uvodu ankete sem anketirancem pojasnila, da 

zaključujem visokošolski študijski program 1. stopnje - predšolska vzgoja na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani z diplomskim delom, v katerem želim raziskati/ugotoviti mnenja 

vzgojiteljev/-ic o vključevanju medijske vzgoje v pedagoško delo, vključevanje medijskega 

opismenjevanja v pedagoško delo ter katere medije vzgojitelji-/ce vključujejo v vrtec. 
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V začetnem delu vprašalnika sem zbirala spremenljivke demografskega tipa (spol, starost, 

delovno mesto, naziv). V nadaljevanju sem se osredinila na vprašanja o vključevanju medijev 

in medijske vzgoje v pedagoško delo. 

 

5.6.      Opis obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov sem uporabila računalniška programa Microsoft Office Word in 

Microsoft Office Excel. Pridobljene podatke sem uredila, jih predstavila v preglednicah ali 

grafih in opisno interpretirala. 
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6.     REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1.     Načrtovano vključevanje medijev v pedagoško delo 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali je vključevanje medijev v pedagoško 

delo anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic načrtovano ali je le rezultat 

spontano izpeljanih dejavnosti (R1).  

 

Tabela 5: Načrtovano vključevanje medijev v pedagoško delo 

Ali je vključevanje medijev v Vaše pedagoško delo načrtovano?  
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  DA 44 79% 
  NE 12 21% 
Veljavni Skupaj 56 100% 

Vir: Lasten vir  

 

Iz odgovorov (Tabela 5) lahko razberemo, da večina anketiranih (79%) vzgojiteljev/-ic in 

pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic načrtovano vključuje medije v pedagoško delo. Pri pojasnilu 

odgovora so nekateri/-e izpostavili/-e, da vključevanje medijev v pedagoško delo načrtujejo že 

v začetku leta, v letnem delovnem načrtu in pripravah. Poudarjajo, da imajo mediji veliko vlogo 

v otrokovem življenju, in da je seznanjanje otrok z ustrezno uporabo medijev danes nujno 

potrebno. Zdi se jim, da otroci na ta način lahko pridobijo veliko koristnih informacij, se 

seznanijo z načini pridobivanja le-teh, dobijo realno predstavo o stvareh, ki jih spoznavajo, ter 

da so dejavnosti z njimi lahko bistveno bolj zanimive oz. učinkovite, saj jim je slika bližje kot 

samo pogovor na določeno temo.  

 

Rezultati kažejo, da večina anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic 

načrtovano vključuje medije v svoje delo in se obenem zaveda pomembnosti njihovega  

vključevanja v delo z otroki. Tudi Zore (2005) je mnenja, da je potrebno medije v pedagoško 

delo vključevati načrtno, znotraj tematskega sklopa in kot način popestritve. 
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6.2.     Zastopanost medijev  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere medije vzgojitelji/-ce najpogosteje 

uporabljajo pri svojem pedagoškem delu (R2).  

Grafični prikaz 1: Zastopanost medijev v vrtcu 

 

Vir: Lasten vir  

Iz grafičnega prikaza 1 je razvidno, da anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce 

vzgojiteljev/-ic v svoje delo največ (100%) vključujejo tiskane medije - knjige, revije, časopise. 

Sledita jim radio (91%) in računalnik (79%). Najmanj anketiranih (16%) pri svojem 

pedagoškem delu uporablja televizijo, kar je lahko tudi posledica tega, da v vrtcih anketiranih 

vzgojiteljev/-ic le-ta ni prisotna. Pod ''drugo'' so vzgojitelji/-ce navedli/-e še telefon, video 

projektor in powerpoint predstavitev.  

Manjši delež (14%) anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/ic je v 

nadaljevanju navedlo, da se jim nekateri izmed naštetih medijev ne zdijo primerni za medijsko 

opismenjevanje otrok. Izpostavili so računalnik in televizijo. To so utemeljili z razlogi, da  

imajo navedenih dveh medijev otroci dovolj že doma, da je knjiga kot medij še vedno bolj 

pristna, ter da računalnik ne vzpodbuja povezav med levo in desno hemisfero v možganih.  

Lahko zaključimo, da je medij, ki ga vzgojitelji/-ice najpogosteje uporabljajo pri svojem delu, 

še vedno tradicionalen. To je tiskan medij. Kot pravi Duh (2004), je izbira medija najbolj 

odvisna od informacij, ki jih želimo otroku posredovati.  
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6.3.     Pogostost vključevanja medijev v vrtec  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto posamezne medije 

vzgojitelji/-ice in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic vključujejo v vrtec (R3).  

Grafični prikaz 2: Pogostost vključevanja posameznih medijev v vrtec 

 

Vir: Lasten vir.  

Iz rezultatov raziskave lahko razberemo, da anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce 

vzgojiteljev/-ic v svoje delo tiskane medije vključujejo večinoma (65%) na dnevni ravni, radio 

prav tako vključujejo dnevno (47%) ali nekajkrat na teden (33%), računalnik nekajkrat na 

mesec (46%), televizije pa večinoma (60%) nikoli.  

Lahko zaključimo, da so določeni mediji vsakodnevno vključeni v vrtec. Tu izpostavimo 

tiskane medije in radio. Kalin (2004) poudarja, da moramo ob vključevanju kateregakoli medija 

v vzgojno-izobraževalni proces upoštevati zmožnosti otrok, svojo lastno kompetentnost z 

njihovim rokovanjem in dostopnost tehnologije.  
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6.4.     Vključevanje medijske vzgoje v pedagoško delo  

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kaj vzgojitelji/-ce menijo o vključevanju 

medijske vzgoje otrok v svoje delo (R4).  

Najprej sem želela izvedeti, kaj po njihovem mnenju medijska vzgoja je.  

Grafični prikaz 3: Opredelitev medijske vzgoje 

 

Vir: Lasten vir.  

Iz grafičnega prikaza 3 lahko razberemo, da se je večina (89%) anketiranih vzgojiteljev/-ic in 

pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic odločila za prvo opredelitev medijske vzgoje - razvijanje 

kritičnega mišljenja otrok do sprejemanja in prenašanja medijskih sporočil. Trije vzgojitelji/-

ce (5%) so se odločili/-e za drugi odgovor - ime izobraževanja za vzgojiteljice, ki govori o 

približevanju medijev; nihče od anketiranih se ni odločil za tretji odgovor - posredovanje znanja 

o medijih ostalim delavcem v vrtcu; dva/-e pa sta zapisala/-a svojo opredelitev medijske vzgoje. 

Eden/-a izmed njih je zapisal/-a:  ''Medijska vzgoja je uporaba IKT tehnologije za namen 

vzgajanja in izobraževanja''. Pri drugem zapisu po mojem mnenju ne gre ravno za opredelitev, 

temveč izražanje svojega mnenja, in sicer: ''Vzgojiti je treba pedagoške delavce in starše in ne 

otrok; otroci se učijo z vzgledom in s posnemanjem''.  

 

Rezultati kažejo, da so anketirani večinoma pravilno opredelili pojem medijske vzgoje, saj kot 

zapiše Kruscay (1998, v Mršnik, 2004), je medijska vzgoja načrtno razvijanje kritičnega 

mišljenja otrok do sprejemanja in prenašanja medijskih sporočil. V nadaljevanju me je 

zanimalo, če medijsko vzgojo vključujejo v svoje pedagoško delo.  
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Grafični prikaz 4: Vključevanje medijske vzgoje v pedagoško delo 

 

Vir: Lasten vir.  

Razvidno je, da večina (75%) anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic 

vpeljuje medijsko vzgojo v svoje delo. Ostalim (25%) vzgojiteljem/-icam se to ne zdi 

pomembno. Anketirani so imeli možnost utemeljitve svojega odgovora. Tisti, ki se jim 

vključevanje medijske vzgoje ne zdi pomembno, so zapisali, da so otroci medijev deležni že 

doma, in da se jim v vrtcu to enostavno ne zdi pomembno. Zapisali so tudi, da medijsko vzgojo 

vpeljujejo zelo redko zaradi slabega znanja na tem področju. Tukaj se lahko navežem na J. 

Lepičnik Vodopivec (2005), saj le-ta izpostavlja, da za medijsko opismenjevanje res niso dovolj 

le želja, interes in dobra volja vzgojitelja, temveč tudi nekaj znanja.  

Anketirani/-e vzgojitelji/-ice, ki v svoje pedagoško delo vpeljujejo medijsko vzgojo to 

največkrat utemeljijo z razlogom, da so mediji odličen pripomoček, če se jih uporablja z 

ustreznim izborom in predhodno pripravo. Izpostavljajo, da se preko medijev otroke lahko 

seznani tudi z marsikatero obliko neprimernega vedenja, neprimerno uporabo medijev na 

vplivanje na ljudi, za širjenje nestrpnosti in stereotipov. Večkrat poudarijo, da je medijska 

vzgoja v današnjem času neizogibna in ključnega pomena, vendar da je veliko odvisno tudi od 

starostne skupine otrok. Nekdo od anketiranih je zapisal, da se v skupini sicer ne osredotočajo 

ravno na “medijsko opismenjevanje” kot tako, vendar aktivno spodbujajo otroke h kritičnem 

razmišljanju o različnih temah in situacijah (npr. z vprašanji: ali se ti zdi pošteno, zakaj ti tako 

misliš, kaj če stvar pogledaš iz druge perspektive ipd.). Kot pravi Erjavec (1999c) si ne moremo 

zatiskati oči, da so mediji postali del naše stvarnosti, in ker je medijska vzgoja vseživljenjski 

proces, je pomembno, da se prične že v vrtcu. 
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Zanimalo me je tudi, kako pogosto vzgojitelji/-ce vključujejo medijsko vzgojo v svoje 

pedagoško delo.  

Grafični prikaz 5: Pogostost vključevanja medijske vzgoje v vrtec 

 

Vir: Lasten vir.  

Iz grafičnega prikaza 5 je razvidno, da anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce 

vzgojiteljev/-ic medijsko opismenjevanje v svoje pedagoško delo večinoma vključujejo na 

mesečni (52%) ali tedenski (27%) ravni. Dva anketirana sta pod možnost Drugo izpostavila, da 

izobražujejo bolj starše, kateri lahko doma to znanje prenašajo na svoje otroke.  

P. Madronič (2014) v svojem magistrskem delu ugotavlja, da pogostost realizacije medijske 

vzgoje v vrtcih ni odvisna od delovnega mesta, stopnje izobrazbe, delovne dobe vzgojiteljic, 

pogojev za izvajanje ali okolja vrtca. Ugotavlja, da je izvajanje medijske vzgoje odvisno od 

starostnega obdobja otrok. Anketirani vzgojitelji in vzgojiteljice (v njeni raziskavi) zaposleni v 

drugem starostnem obdobju pogosteje izvajajo dejavnosti medijske vzgoje kot tisti, ki so 

zaposleni v prvem starostnem obdobju otrok.   



27 
 

Na koncu sem raziskala še, kako se medijska vzgoja povezuje s kurikularnimi področji v praksi.  

Grafični prikaz 6: Vključevanje medijev v posamezna kurikularna področja 

 

Vir: Lasten vir. 

Iz grafičnega prikaza 6 lahko razberemo, da anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce 

vzgojiteljev/-ic medijsko opismenjevanje najpogosteje vključujejo na področje jezika (73%), 

narave (62%), družbe (55%) in umetnosti (49%). Najmanj pogosto ga vključijo na področje 

gibanja (25%) in matematike (9%). Tudi K. Erjavec (2005) izpostavlja, da vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic medije najpogosteje vključujejo v dejavnosti s področja umetnosti, 

družbe in jezika.  

Uporabo medijev v vrtcu je pomembno načrtovati iz več vidikov, in sicer zaradi potreb vzgojno-

varstvenega zavoda (letno načrtovanje - letni načrt vrtca/oddelka, vsebinske priprave, vodenje 

dnevnika, evidenca prisotnosti otrok), kurikula in zaradi zakonskih predpisov (Zakon o vrtcih - 

22. in 44. člen, Pravilnik o dokumentaciji - 6. člen). Osnova za delo v vrtcu je Kurikulum za 

vrtce, saj le-ta vsebuje načela, cilje in dejavnosti, ki jih uresničujemo z načrtovanimi 

dejavnostmi (Zore, 2008).  
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Grafični prikaz 7: Kurikularna področja po pogostosti vključevanja medijske vzgoje  

 

Vir: Lasten vir.  

Grafični prikaz 7 se povezuje s prejšnjim, saj nam prikazuje še pogostost vključevanja medijske 

vzgoje na posamezno kurikularno področje. Anketirani vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce 

vzgojiteljev/-ic so morali vsa področja razvrstiti od 1 do 6, pri čemer je 1 pomenilo najmanj 

pogosto vključevanje medijskega opismenjevanja na določenem področju, 6 pa najbolj pogosto. 

Razvidno je, da se medijsko opismenjevanje najbolj pogosto vključuje na področje družbe, 

umetnosti, jezika in narave, saj povprečne vrednosti le-teh segajo od 3.9 - 4.3. Gibanje in 

matematika sta s svojima povprečnima vrednostima (2.8 - 3.2) na najnižjem mestu po 

pogostosti vključevanja medijske vzgoje.  

Lahko zaključimo, da se anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic zavedajo 

pomembnosti medijskega opismenjevanja in vključevanja medijske vzgoje otrok v vrtec. 

Večkrat poudarijo, da je le-ta v današnjem času neizogibna in izvajajo načrtovane medijske 

dejavnosti, ki sem jih navedla v naslednjem poglavju. Pri tem se lahko navežem in strinjam z 

vsemi avtorji (Collins, Hammond, Wellington),  ki trdijo da bi morali ravno vrtci biti tisti, ki 

otroke prvi seznanijo z mediji in medijskim opismenjevanjem.   
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6.5.     Načini vpeljevanja medijske vzgoje v vrtec   

Moje peto raziskovalno vprašanje je bilo, na kakšne načine vzgojitelji/-ce vpeljujejo medijsko 

vzgojo v vrtec (R5). Na vprašanje: ''Navedite eno (lahko tudi več) dejavnost/-i, s katero/-imi ste 

v vrtcu razvijali medijsko pismenost otrok'', so anketirani/-e vzgojitelji/-ice in pomočniki/-ice 

vzgojiteljev/-ic navajali različne dejavnosti, ki sem jih kategorizirala v naslednje skupine:   

1. pogovor in razvijanje kritičnega razmišljanja, 

2.  avdio-vizualne/slušne dejavnosti,  

3.  učenje ob tiskanih medijih, 

4.  dejavnosti gibanja. 

Anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic so najpogosteje naštevali avdio-

vizualne/slušne dejavnosti (ogled time-laps posnetkov razvoja rastlin in živali; seznanjanje z 

gibanjem divjih živali preko posnetkov na youtubu; pisanje zgodb na računalniku; spoznavanje 

naravnih pojavov preko posnetka; ogled risanke, lutkovne igrice, glasbene pravljice preko 

prenosnega računalnika itd.), najredkeje pa dejavnosti gibanja (ples ob glasbi, učenje ljudskih 

plesov).  

Rezultati kažejo, da se vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic za vpeljevanje medijske 

vzgoje večinoma poslužujejo avdio-vizualnih/slušnih dejavnosti, katerim sledita pogovor in 

učenje ob tiskanih medijih. Na zadnjem mestu so dejavnosti gibanja (kategorizirani odgovori 

na vprašanje so prikazani v Prilogi 2).  Rezultate raziskave lahko povežem z ugotovitvijo K. 

Erjavec (2005), saj pravi, da vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic medije 

najpogosteje vključujejo le v dejavnosti s področja umetnosti, družbe in jezika.  
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7. SKLEP 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredinila na medijsko opismenjevanje  

predšolskega otroka, pri čemer sem večji poudarek namenila vlogi vzgojitelja.  

Opredelila sem množična občila kot komunikacijska sredstva, ki so namenjena širjenju 

informacij in avdio-vizualne vsebine in kot predstavnike enosmernega komuniciranja enega 

vira s širšo javnostjo (Devjak, 2004). Natančneje sem opisala računalnik, televizijo, radio in 

tiskane medije, saj sem se na le-te navezovala tudi v empiričnem delu naloge. Ob pravilni oz. 

premišljeni uporabi lahko vsak na svoj način spodbuja razvoj otroka. Računalnik spodbuja 

usmerjeno pozornost,  miselne operacije, zaznavanje, fino motoriko, koordinacijo oko – roka 

(Zore, 2005); televizija spodbudi tako k fizični kot intelektualni aktivnosti, povečuje trajanje 

zbranosti in motivira za različne dejavnosti (Chen, 1995); radio poskrbi, da se otroci srečajo z 

doživetim pripovedovanjem, knjižnim govorom, razločno izgovarjavo, čustvenim obarvanjem 

povedanega in različnimi zvrstmi glasbe (Pivk, 2001); tiskani mediji pa služijo predvsem 

razvijanju otrokovih bralnih navad in posredovanju vsebin. Vsebina je leposlovna in poučna, 

glavni namen je razvoj na področju estetske, gibalne, intelektualne in socialne vzgoje (Kovačič 

Siuka, 2013). 

Poudarila sem njihov vpliv na otroke. Le-ta je namreč odvisen od različnih izkušenj (družinskih, 

delavnih, šolskih). V kolikšni meri bo določen medij dejansko vplival na posameznega otroka, 

je odvisno od vsakega posebej, saj je pomembno to, kaj otrok nosi v sebi. Ravno zato je 

ključnega pomena, da v svoje pedagoško delo vključimo medijsko opismenjevanje in vzgojo 

otrok (Pikl, 2014). 

Menim, da se velikokrat ne zavedamo, kako pomembna je tu vloga vzgojitelja. Sama sem med 

praktičnim pedagoškim usposabljanjem v vrtcu nemalokrat pogrešala pogovor o vsebini 

ogledane risanke ali prebrane knjige. Kot navaja Končar (2000), morajo vzgojitelji v vrtcu pri 

svojem delu uporabljati čim več različnih medijev, otroke seznanjati z njihovo uporabo in  kar 

je ključnega pomena, spodbujati kritično vrednotenje sporočil in informacij, do katerih lahko 

preko njih dostopajo. Otroci morajo pridobiti konkretne izkušnje, saj bodo le tako znanje znali 

prenesti tudi na ostale situacije.  

Nikakor ne smemo zanemariti sodelovanja s starši, saj je le-to obvezen del vzgoje za medije v 

vrtcu. Starši imajo najpomembnejšo vlogo pri razvijanju spretnosti, znanja in razumevanja pri 

otroku, zato je ključnega pomena sodelovanje med njimi in vzgojiteljem. Dr. Gold je v svoji 
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knjigi Vzgoja v digitalni dobi dobro začrtala mejnike in zapisala potrebna orodja, s katerimi 

lahko starši svojim otrokom pomagajo, da ne skrenejo s poti (Gold, 2015).  

Pri svojem pedagoškem delu ne smemo pozabiti, da tehnologija ni namenjena sama sebi, 

temveč je sredstvo za dosego nekega cilja. Kot pravi Taylor (2015), ta cilj skušajmo zastaviti 

tako, da ga usmerimo v višjo kakovost življenja otrok, v podpiranje njihovega razvoja in tako, 

da bodo otroci dobro razumeli tehnologijo. Na takšen način bodo sposobni izkoristiti njene 

številne prednosti, istočasno pa se izogniti morebitni škodljivosti.   

Kot bodočo vzgojiteljico me je zanimalo, kaj o vključevanju medijev in medijske vzgoje v vrtec 

menijo ostali vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic. Spraševala sem se, ali medije v 

svoje delo vključujejo načrtno, katere medije najpogosteje uporabljajo in kako pogosto jih 

vključujejo v svoje pedagoško delo. Zanimalo me je tudi njihovo stališče o vključevanju 

medijskega opismenjevanja otrok in na kakšne načine vpeljujejo medijsko vzgojo v vrtec na 

način, da bodo že otroci kritični gledalci. 

Iz rezultatov raziskave sem razbrala, da se anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ice 

vzgojiteljev/-ic zavedajo pomembnosti medijev in medijskega opismenjevanja v otrokovem 

življenju. Zelo majhen odstotek anketiranih sicer navaja pomanjkanje praktičnega znanja na 

tem področju, vendar se večinoma čutijo dovolj samozavestne in strokovno podkovane za 

medijsko opismenjevanje predšolskega otroka. Tukaj se lahko navežem na intervju iz Revije za 

dobro prakso v vrtcih (Fevžer, 2018), v katerem starejša vzgojiteljica izpostavi, da pri svojem 

delu vidi največ ovir z uporabo IKT tehnologije. Navaja, da ji to zaradi pomanjkanja znanja 

vzame veliko časa in energije. Obenem se zaveda, da se potrebe po različnih znanjih in veščinah 

spreminjajo s časom, in da morajo tudi starejše delavke k temu pristopiti, saj se le na takšen 

način izpopolnjujejo, strokovno rastejo in ne zaostajajo za mlajšimi. Osebno se mi tako 

razmišljanje zdi ključnega pomena za zdrav in profesionalen pedagoški pristop. 

Raziskava je pokazala, da anketirani vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic v svoje 

delo večinoma vključujejo tiskane medije, katerim sledita radio in računalnik. Nekateri so 

izpostavili, da se jim računalnik in televizija ne zdita primerna za medijsko opismenjevanje 

otrok. Kot sem že zapisala, so to utemeljili z razlogi, da  imajo navedenih dveh medijev otroci 

dovolj že doma, da je knjiga kot medij še vedno bolj pristna, ter da računalnik ne vzpodbuja 

povezav med levo in desno hemisfero v možganih. Nad slednjimi odgovori sem bila 

presenečena, saj menim, da vključevanje medijev doma večinoma ne poteka zavestno in 
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načrtno. Analiza podatkov je pokazala, da anketirane vzgojiteljice še vedno najpogosteje v 

svoje delo vključujejo tradicionalne medije, in sicer tiskane medije. Ta medij uvrščamo med 

tradicionalne, ker ga delimo z vidika komunikatorja, se pravi tistega, ki se z oglasom naslavlja 

na uporabnika (Kamin, 2001).  

Glede na dobljene rezultate razberem, da anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce 

vzgojiteljev/-ic medijsko opismenjevanje največ vključujejo na področje jezika, narave, družbe 

in umetnosti. Odgovor lahko povežem z dejavnostmi, ki so jih anketirani/-e vzgojitelji/-ice in 

pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic navajali kot primere medijskega opismenjevanja v njihovi 

skupini, saj večinoma res sodijo na omenjena področja Kurikuluma. Izpostavljali so predvsem 

pogovor in razvijanje kritičnega razmišljanja, avdio-vizualne/slušne dejavnosti in učenje ob 

tiskanih medijih. 

Rezultati kažejo, da se anketirani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic zavedajo 

pomembnosti medijske vzgoje v otrokovem življenju kot vloge vzgojitelja pri medijskem 

opismenjevanju. Menim, da bi bilo glede na takšne rezultate smiselno razmisliti o vpeljavi 

medijske vzgoje kot samostojno področje v Kurikulu za vrtce. Cilji so namreč trenutno zapisani 

le na področju jezika, umetnosti in družbe; vsi pa se zavedamo, da so mediji postali pomemben 

del našega življenja in življenja otrok, zato bi morali temu področju nameniti večji pomen. 

Medijska vzgoja bo najbolj učinkovita, če bodo strokovni delavci, starši in vsi tisti, ki 

sprejemajo odločitve, skupaj spoznali, da morajo prispevati vsak svoj delež pri razvijanju 

kritičnega mišljenja gledalcev, poslušalcev in bralcev (Košir in Ranfl, 1996d). 

Zaključila bom z mislijo Mance Košir. Lahko gledamo, poslušamo in beremo kogarkoli in 

karkoli želimo. Pomembno je le to, da ob tem dobro odpremo oči in srce ter ostanemo kritični 

gledalci oziroma poslušalci. 

»Ni najbolj pomembno, KAJ gledamo, poslušamo, beremo. 

Veliko pomembneje je, KAKO to delamo. 

Najvažnejše pa je, KDO to počne.« 

(Manca Košir v: Otrok in mediji, 1995: 5)  
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9.      PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik  

VPRAŠALNIK 

Spoštovani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/ic! 

Sem Tanja Žura, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Zaključujem visokošolski študijski program prve stopnje - predšolska vzgoja. Prosim Vas za 

Vaše sodelovanje, saj mi bodo odgovori pomagali pri pisanju diplomske naloge z naslovom 

Vloga vzgojitelja pri medijskem opismenjevanju predšolskega otroka. V diplomi bom 

raziskala/ugotovila mnenja vzgojiteljev/ic o vključevanju medijske vzgoje v pedagoško delo, 

vključevanje medijskega opismenjevanja v pedagoško delo ter katere medije vzgojitelji/ce 

vključujejo v vrtec. 

Vprašalnik je anonimen. Prosila bi, da na vprašanja odgovorite čim bolj iskreno in tako, kot 

velja za Vaše pedagoško delo.  

 

Spol:  
 Moški  
 Ženski  

 
V katero starostno skupino spadate? 

 do 20 let  
 21 - 40 let  
 več kot 40 let  

 
Delovno mesto:  

 vzgojitelj/-ica             
 pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice  

 
Naziv:  

 Brez naziva  
 Mentor  
 Svetovalec  
 Svetnik  
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1. Ali je vključevanje medijev v Vaše pedagoško delo načrtovano?    

 
 DA  
 NE  

 
 
 
 
Prosim, utemeljite svoj odgovor:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Katere medije uporabljate v vrtcu za vzgojo in izobraževanje otrok?   

Možnih je več odgovorov.  
 

 Radio/CD  
 Računalnik/DVD  
 Televizija  
 Knjige/revije/časopisi  
 Drugo:  

 
3. Ali menite, da kateri od naštetih medijev ni primeren za opismenjevanje otrok?    

 
 DA  
 NE  

 
Če DA, prosim utemeljite kateri in zakaj:  
 
______________________________________________________________________ 

 
 
4. Označite pogostost uporabe določenih medijev pri svojem pedagoškem delu.   

 
 NIKOLI  NEKAJK

RAT NA 
LETO 

NEKAJK
RAT NA 
MESEC  

NEKAJK
RAT NA 
TEDEN  

DNEVN
O 

TELEVIZIJA      
RADIO/CD      
RAČUNALNIK/DVD      
KNJIGE, REVIJE, ČASOPISI      
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5. Ali v svoje pedagoško delo vključujete tudi medijsko vzgojo in opismenjevanje 

otrok?   
 

 DA  
 NE  

 
 
 
Prosim, utemeljite svoj odgovor:  
 
 

 
 
6. Kaj po Vašem mnenju je medijska vzgoja?    

 
 Razvijanje kritičnega mišljenja otrok do sprejemanja in prenašanja medijskih sporočil.   
 Ime izobraževanja za vzgojiteljice, ki govori o približevanju medijev otrokom.  
 Posredovanje znanja o medijih ostalim delavcem v vrtcu.  
 Drugo:  

 
 
7. Označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.  (1- se sploh ne strinjam, 2 

– se ne strinjam,3- se ne morem odločiti, 4 – se strinjam, 5- se popolnoma strinjam)   
 

 1 2 3 4 5 
V pedagoško delo je smiselno vključevanje 
medijev.      

V svoje delo dovolj pogosto vključim 
medijsko vzgojo in otrokom omogočim 
izkušnje z mediji. 

     

Čutim se dovolj strokovno podkrepljeno za 
medijsko opismenjevanje predšolskega 
otroka. 

     

V svoje pedagoško delo bi večkrat vključila 
medije in medijsko vzgojo, vendar menim, 
da nimam dovolj znanja o tem/ne vem na 
kakšen način to najbolje storiti. 
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8. Kako pogosto vključite medijsko vzgojo v svoje delo?   

 
 Tedensko  
 Mesečno  
 Letno  
 Drugo:  

 
 

9. Pri izvajanju katerih kurikularnih področij največkrat vključujete medijsko vzgojo 
in opismenjevanje otrok?    
Možnih je več odgovorov.  
 

 Jezik  
 Narava  
 Družba  
 Matematika  
 Gibanje  
 Umetnost  

 
10. Razporedite kurikularna področja po pogostosti vključevanja medijev in medijske 

vzgoje (1 pomeni najmanj pogosto, 6 pomeni najbolj pogosto):  
 

 1 2 3 4 5 6 
Jezik        
Narava        
Družba        
Matematika        
Gibanje        
Umetnost        
 
 
 
11. Navedite eno (lahko tudi več) dejavnost/-i, s katero/-imi ste v vrtcu razvijali medijsko 

pismenost otrok:   
 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hvala za vaš trud in odgovore! 
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Priloga 2:  

Kategorizirani odgovori na 11. vprašanje: Navedite eno (lahko tudi več) dejavnost/-i, s 
katero/-imi ste v vrtcu razvijali medijsko pismenost otrok 

 

1. Avdio-vizualne/slušne dejavnosti 

Uporaba računalnika oz. tablice pri iskanju živali; snemanje; ogled izobraževalnih filmov 

na youtube kanalu; otrok je risal v programu slikar; otrok je spoznaval word; praktična 

uporabnost računalnika, ogled time laps posnetkov razvoja rastlin in živali; seznanjanje z 

gibanjem divjih živali preko posnetkov na youtubu; pisanje zgodb na računalniku; 

spoznavanje naravnih pojavov preko posnetka; ogled risanke, lutkovne igrice, glasbene 

pravljice preko prenosnega računalnika; ogled krajših dokumentarnih filmov; snemanje in 

ogled naravnih okolij. 

 

2. Učenje ob tiskanih medijih 

Literatura, preko katere se otrok izobražuje, se seznanja z novim in utrjuje znano; iskanje 

določenih elementov v reviji; branje pravljice, ogled reklamnih revij; iskanje domačih živali 

in njihovih družin v slikanicah, revijah; spoznavanje živali preko knjig. 

 

3. Pogovor in razvijanje kritičnega razmišljanja 

Intervju z vzgojitelji sosednjih skupin; aktivno delamo na kritičnem razmišljanju otrok, kar 

bo temelj medijskega opismenjevanja; pogovor o rabi telefonov in računalnikov; poslušanje 

radijske oddaje in pogovor o slišanem.  

 

4. Dejavnosti gibanja 

Ples ob glasbi na CD-ju; talni živ - žav (spoznavanje živali, ki živijo na tleh); učenje ljudskih 

plesov. 

 


