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POVZETEK
Vzgoja za medije je področje, ki je v današnjem času, ko živimo v medijski
družbi, izredno pomembno. Pri tem gre za vzgajanje in učenje za delo z mediji, ki
nam bodo koristili pri izobraževanju in pomagali pri določenih opravilih.
Mediji so sporočila, ki potujejo od oddajnika k prejemniku. Prenašajo torej
določene vsebine od ustvarjalcev oziroma avtorjev sporočil do bralcev,
poslušalcev ali gledalcev (Potočkar in Tavčar Krajnc, 2011).
V mnogih državah imajo po osnovnih šolah Vzgojo za medije za obvezni
predmet, v Sloveniji pa se pojavlja kot interesna dejavnost, od leta 1997 pa tudi
kot izbirni predmet (Dragan, 1998).
Vzgoja za medije je za današnjo mladino izrednega pomena, saj predvsem novejša
tehnologija prinaša tako pozitivne kot tudi negativne vplive. Prav je, da mladi po
novejših medijih posegajo, vendar jih moramo naučiti pravilne uporabe le-teh.
Glede na to, da mladina hitro sprejema novosti na tem področju, z ustrezno
medijsko vzgojo ne bi smelo biti večjih težav. Zato sem v magistrskem delu
raziskala, kakšen vpliv ima na otrokovo pravilno uporabo medijev medijsko
spodbudno družinsko okolje, medijsko nespodbudno družinsko okolje, šolsko
okolje ter v kolikšni meri so učenci 4. razreda (kjer sem raziskavo tudi izvajala)
seznanjeni z varno uporabo spleta.

KLJUČNE BESEDE: mediji, vzgoja za medije, medijska družba, informacijska
tehnologija, množično komuniciranje.

ABSTRACT

Nowadays, the media education is an extremely important area in the modern
media society. It involves education and learning to work with the media, which
will be beneficial in education and helpful with certain tasks.
The media are the messages that travel from the sender to the receiver. Therefore
they transmit certain contents from the creator or author to the readers, listeners or
viewers (Potočkar in Tavčar Krajnc, 2011).
Media education is a compulsory subject in many countries around the world,
meanwhile in Slovenia it only occurs as an extra-curricular activity and since
1997 also as an elective subject (Dragan, 1998).
Media education is of remarkable importance for today's youth, especially since it
is mostly the newer technology that brings positive as well as negative influences.
Therefore, it is right for the young people to reach for modern media, but we have
to learn them to use it wisely. Given that young people quickly adopt innovations
in this area, there should not be a major problem with an appropriate media
education. Therefore, my master thesis researches the influence of mediasupportive or discouraging family environment as well as school environment on
a child's proper use of the media and the extent to which the students of the 4th
class of elementary school (where I conducted the survey) are familiar with the
safe use of the Internet.

KEY WORDS: media, media education, media society, information technology,
mass communication.
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UVOD

Tema vzgoja za medije na razredni stopnji je tema, ki je takoj pritegnila mojo
pozornost in me motivirala za delo. V povezavi z izbrano temo imam že sama
nekaj različnih izkušenj, bodisi da imam vpogled na vplive medijev na moje
mlajše sorodnike bodisi da sem že v srednji šoli pisala seminarsko nalogo pri
izbirnem predmetu na maturi z naslovom Vpliv pravljic na otroke.
Pri pisanju magistrskega dela ne pričakujem večjih težav, saj je Vzgoja za medije
na razredni stopnji aktualna tema današnjih osnovnih šol in na sploh vseh
izobraževalnih institucij. Nesporno dejstvo je, da živimo v času, ko se
informacijska tehnologija razvija iz dneva v dan, zato me je zanimalo, kako te
spremembe vplivajo na otroke.
Moja spoznavna aktivnost v magistrskem delu bo usmerjena na skupino učencev
razredne stopnje, torej starostno skupino od 6 do 12 let. To je starostna skupina, ki
je izredno dovzetna za najrazličnejše vplive iz okolja, tako dobre kot slabe.
Današnji otroci živijo v postmoderni družbi, katere neločljivi del so množični
mediji. Z neprestanim in intenzivnim tehnološkim razvojem se spreminjajo ter
uveljavljajo novi kulturni vzorci, ki determinirajo naš način in kvaliteto življenja.
Prav vse generacije, ne le učenci razredne stopnje, smo pod vplivom družbenih
sprememb, čeprav med generacijami lahko opazimo kar precejšnje razlike. Naši
najmlajši so se v takšne družbene pogoje že rodili in so za njih samoumevne,
starejša generacija pa jih pogosto doživlja še kot tujek v kulturnem sistemu.
Informacijska tehnologija tako v moderni družbi postaja vse bolj dominantna za
učence. Mnogi otroci so že od predšolskega obdobja aktivni uporabniki
najnovejših medijev in imajo tako ob vstopu v šolo številne izkušnje ter
spoznanja, ki jih strokovno poimenujemo kulturni kapital. Včasih se lahko
spoznajo na določene najnovejše informacijske tehnološke produkte celo bolje kot
učitelji, seveda odvisno od tega, kateri generaciji pripada učitelj. In kakšna je
vloga učitelja pri vzgoji za medije oz. o medijih? Menim, da je ključna naloga
učitelja, da učence nauči varne in pravilne uporabe predvsem nove
komunikacijske tehnologije, pod katero uvrščamo računalniško tehnologijo in
internet ter njima pripadajoče medijske vsebine.
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Glede na to, da sodobni pouk danes vse bolj temelji na informacijski tehnologiji,
jo morajo tako učitelji kot tudi učenci znati pravilno, varno in odgovorno
uporabljati. Na tem mestu se torej zelo upravičeno poraja tudi vprašanje, kako je z
otroki, ki živijo v družinah, kjer nimajo dovolj finančnih možnosti, da bi sledili
najnovejšim izdelkom informacijske tehnologije ali sploh nimajo možnosti za
nakup kakršnega koli računalnika, tablice ali pametnega telefona. Vprašanje je, do
katere mere uspejo učenci, ki se z novo komunikacijsko tehnologijo v svojem
predšolskem obdobju ne srečujejo doma ali pa živijo v izrazito nestimulativnem
medijskem okolju (računalnik uporabljajo le za igranje igric, brskanje
po družabnih omrežjih ipd., ne pa v koristne namene; neselektivno gledajo
televizijo …), nadoknaditi še njim neznano in dohiteti sošolce pri obvladovanju
uporabe medijev, ki jih v šoli uporabljajo. To je morda za nekatere dokaj
nepomembno dejstvo, a v bistvu dejstvo, ki pogojuje učno uspešnost učenca.
Kako zagotoviti vsem enake pogoje? Ali rečeno drugače, kako zagotoviti načelo
meritokracije? Podobni problemi lahko doletijo oziroma so že doleteli tudi učitelje
starejših generacij, ki z najnovejšimi mediji nimajo opravka pa jih je v rabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije prisili napredni učni sistem. Mnogi
učenci imajo na področju informacijske tehnologije lahko precej več znanj in
veščin kot učitelji, zato se morajo le-ti na vsako uro optimalno pripraviti, saj
morajo v razredu delovati medijsko pismeni in kompetentni.
Šola je agens oz. dejavnik sekundarne socializacije, ki učence pripravlja na
funkcioniranje v družbenem sistemu, v katerem živijo. Predstavlja most med
družino in družbo. Učitelji kot državni pooblaščenci prenašajo na mlajšo
generacijo ustrezna znanja, spretnosti, vrednote, jih seznanjajo z družbenimi
pravili ter jih učijo konformizma. Torej reproducirajo obstoječo družbo in hkrati
udejanjajo vizionarsko poslanstvo šole za družbo prihodnosti. Demokratična in
humanistično naravnana šola bo svoje poslanstvo in nalogo učiteljev videla v
odpravljanju družbene neenakosti med učenci, ki so posledica različnih
materialnih in kulturnih pogojev učenčeve družine. Vpliv pripisanega družbenega
položaja učencev je v 21. stoletju na žalost še vedno pomembno izhodišče
njegove učne (ne)uspešnosti. Poudariti želim, da ne gre v tem primeru za manjše
sposobnosti učencev, temveč za kulturni in socialni primanjkljaj. Predlog, da bi
2

morala biti Vzgoja za medije obvezni predmet tudi v slovenskih osnovnih šolah bi
mogoče zmanjšal družbene neenakosti in učence poučil o prednostih uporabe
nove komunikacijske tehnologije. Kot izbirni predmet ali interesna dejavnost je
danes prisotna že skoraj na vsaki osnovni šoli v Sloveniji.
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem,
teoretičnem delu, bom pojasnjevala moč in vpliv medijev v moderni družbi,
njihove funkcije, razvojni vidik medijev in koncept medijske vzgoje. Ugotavljala
bom medijsko pluralnost družbenih pogojev učencev na razredni stopnji.
Vsekakor pa ne želim zanemariti tudi dilem, izzivov in aktualnosti v povezavi z
medijsko vzgojo.
Torej, če povzamem bistvene elemente vsebine teoretičnega dela, bi želela
izpostaviti:
1. Medije in šolo kot agense socializacije postmoderne družbe.
2. Medijsko pluralnost učenčevega socialnega okolja.
3. Kulturni in socialni primanjkljaj učenca kot oviro pri šolskem delu oz.
njegovi učni uspešnosti.
4. Razlike med učitelji glede znanj in uporabe informacijske tehnologije.
5. Nujnost medijske vzgoje učencev za varno in odgovorno uporabo medijev
in učenja kritičnega odnosa do medijskih vsebin.
6. Preseganje stereotipa o črno-beli podobi medijev, saj gre za uveljavljanje
novih in drugačnih kulturnih vzorcev.
7. Posodabljanje pedagoškega procesa s pomočjo informacijske tehnologije.
V drugem, empiričnem delu, bom sprva opredelila problem raziskave, cilje
raziskave ter njeno metodologijo. Predstavljena bo kvalitativna in kvantitativna
analiza anketnega vprašalnika, ki sem ga bom razdelila učencem 4. a in 4. b
razreda OŠ Tončke Čeč v Trbovljah.

3

Namen moje raziskave je pri učencih ugotoviti, kakšne so značilnosti medijske
vzgoje v domačem okolju in kakšne v šolskem okolju ter kakšno je poznavanje
varne uporabe spleta pri učencih.
Moj cilj je pri učencih ugotoviti, ali prihajajo iz medijsko spodbudnega ali
medijsko nespodbudnega okolja ter kakšen odnos imajo do medijev v šoli in
doma.

4

TEORETIČNI DEL

2
2.1

MOČ IN VPLIV MEDIJEV

Mediji so sporočila (kot je že leta 1962 ugotovil filozof komunikacijskih ved,
Marshall LcLuhan), ki potujejo od oddajnika k prejemniku. So torej posredniki
med oddajniki – to so ustvarjalci oziroma avtorji sporočil ter prejemniki – ki so
lahko bralci, poslušalci ali gledalci (Potočkar in Tavčar Krajnc, 2011).
Mediji tako prenašajo določene vsebine. Te pa so namenjene zadovoljevanju
različnih potreb občinstva – od potreb po informiranju in izobraževanju do potreb
po kulturi in zabavi. Spremljanje medijev je postalo nekaj običajnega v našem
življenju in tako se mnogokrat prižganega radia ali televizije med opravljanjem
vsakodnevnih opravil sploh ne zavedamo. Prisotnost medijev nas obdaja
vsakodnevno in to je za današnjo družbo nekaj povsem samoumevnega. Pogosto
nam mediji določajo tudi življenjski ritem, saj imajo ob določenem času po
programu poročila in takrat si svoj čas za njih rezervirajo odrasli, otroci pa svoj
čas vsakodnevno namenijo animirani risanki, ki je po programu vsak večer
(Verša, 1996).
Poleg tega, da mediji prenašajo določeno vsebino, zraven ustvarjajo še mnogo
drugih, namernih ali nenamernih učinkov. Poleg odkritih sporočil pogosto
prenašajo tudi prikrita, saj hkrati z vsebinami in informacijami, ki jih prenašajo,
na naslovnika posredujejo tudi vrednote, čustva in sodbe. Velikokrat so lahko tudi
uporabljeni ali zlorabljeni, pogosto kadar gre za politične namene. Mediji med
seboj mešajo informacije, vrednote, čustva in mnenja ter vplivajo na prejemnike
tako, da jih zbegajo do te mere, da le-ti ne znajo več razumno presojati (prav tam).
Ob starših, sovrstnikih in šoli so mediji eden izmed dejavnikov socializacije.
Socializacija je proces vključevanja človeka v družbeno okolje in ta proces poteka
tudi preko medijev. Najučinkovitejši je v otroštvu in to je tudi razlog, da imajo
današnji otroci o novih komunikacijskih tehnologijah toliko znanja, saj jih
spremljajo že od otroštva (prav tam).
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McLuhan je trdil, da mediji čarobno oziroma škodljivo vplivajo na sam živčni
sistem. Na nas, naše razmišljanje in naša dejanja dolgoročno gledano vpliva medij
sam, ne pa njegova vsebina. Nam priljubljen medij namreč oblikuje naš pogled na
svet, nam določa, kaj in kako naj stvari vidimo in na njih gledamo ter nas
sčasoma, če ga vsakodnevno uporabljamo, spremeni kot posameznike in družbo
(Carr, 2011).
2.1.1

Medijska družba

Vse bolj se za sodobno družbo uporabljata izraza medijski čas ali medijska
družba, k tema poimenovanjema pa bi zagotovo lahko priključili še termine:
informacijska družba, postindustrijska družba, potrošniška družba ipd. Že iz
poimenovanja naše družbe lahko sklepamo o velikem pomenu informacij, njihove
produkcije, ravnanja in posredovanja z njimi v današnjem času. Dandanes nam
množično komuniciranje omogočajo množični mediji. Prejemnik vseh teh
sporočil je veliko, heterogeno in anonimno občinstvo. Pri tem gre za javno
komuniciranje, saj njegove vsebine niso namenjene točno določeni osebi in so na
vpogled celotni javnosti, kar je ravno nasprotno od zasebnega komuniciranja.
Množično komuniciranje poteka sicer bistveno hitreje, je pa zato v primerjavi z
umetniškimi deli toliko bolj minljivo, saj potrebuje organizirano in praviloma
kompleksno organizacijsko strukturo, ki jo običajno podpira draga tehnologija
(Potočkar in Tavčar Krajnc, 2011).
Mediji so v medijski družbi postali ključni dejavnik družabnega življenja. Ljudje
so si začeli podobo sveta ustvarjati na podlagi informacij, ki jih dobijo od
medijev. Množične medije uporabljajo kot avtoriteto, ki jim določa, kaj je prav in
pomembno ter kaj ne. Uspešnost nadzora nad množicami je odvisna od nadzora
nad informacijami in tega se dobro zavedajo politične in ekonomske elite. Odvija
se oster boj za lastništvo nad mediji, medijska industrija v razvitem svetu pa je
dobila komercialen značaj in deluje po zakonitostih trga (prav tam).
Sestavni del in sploh ne nepomembna družbena skupina medijskega občinstva so
najmlajši člani družbe, v mojem magistrskem delu učenci razrednega pouka. Ti so
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z najrazličnejšimi mediji obdani že od rojstva, ob vstopu v šolo pa še toliko bolj.
Obkroženost z mediji je za njih nekaj samoumevnega, nekaj, kar jih vsakodnevno
spremlja. Za upravljanje z novimi mediji so precej dinamični in se uporabe le-teh
hitro naučijo.
2.1.2

Funkcije medijev

Vloga in pomen medijev sta zelo raznolika. Za različne družbene skupine sta
lahko precej različna, saj na to vplivajo različni mikro in makro socialni dejavniki.
Kljub razlikam pa lahko učinke medijev pojasnimo s pomočjo funkcij znanosti.
»Kot temeljne funkcije medijev običajno navajamo naslednje:
-

informativno, ki omogoča seznanjanje javnosti z dogodki (zbiranje in
distribucija informacij o dogodkih);

-

interpretacijsko,

ki

omogoča

občinstvu,

da

si

ustvarja

mnenje

(pojasnjevanje informacij in predvidevanje možnosti razvoja);
-

socializacijsko, ki pomaga pri medgeneracijskem prenosu vsebin
(izobraževalna funkcija, ki pomeni prenos kulturne dediščine: znanja,
vrednot, norm);

-

zabavno, ki omogoča razvedrilo in sprostitev občinstva« (Potočkar in
Tavčar Krajnc, 2011, str. 159).

Vlogo in pomen medijev oz. medijskih vsebin se stalno presoja in vrednoti.
Pogosto poslušamo in beremo, kako nas poneumljajo, ustvarjajo nekritično
občinstvo, manipulirajo z nami, nam perejo možgane ipd. Pa vse to res drži?
Zaskrbljenost zaradi učinka medijev se s strani raziskovalcev pojavlja že nekaj
časa, zato so to temo proučevali s pomočjo različnih empiričnih raziskav:
-

v najzgodnejšem obdobju z upoštevanjem teorije hipodermične igle, saj naj
bi se ljudem oziroma občinstvu zaradi njihove pasivnosti sporočila iz
medijev »vbrizgala pod kožo« – medije so imeli za vsemogočne;

-

v obdobju po 2. svetovni vojni do konca sedemdesetih let 20. stoletja z
usmerjanjem raziskav na moč občinstva, saj takrat le-to ni bilo več pasivno
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– zbirali so medijska sporočila in imeli v tej funkciji aktivno vlogo.
Medijske vsebine so zbirali v skladu s svojimi interesi in potrebami (za
branje, poslušanje, gledanje);
-

sodobnejše raziskave vplivnosti medijev na občinstvo v družbenem
kontekstu, ki učinke medijev razlagajo dolgoročno in obenem tudi v
odnosu do družbene realnosti, ki se pri vsakem posamezniku odraža
drugače (prav tam).
2.1.3

Zgodovina medijev

Prvi mediji pisane besede so bili materiali, ki so jih ljudje našli v naravi – to so
bili kosi lesa, lubja, gladke skale, koščki kosti, delčki blaga, črepinje ipd. Ljudje
so jih uporabljali za napise in oznake, kratka obvestila ali beležke. Prav poseben
medij za pisanje, ki so ga prvi uporabili Sumerci, pa so bile natančno izrezane
ploščice iz gline. Ker so te ploščice bile že bolj dolgotrajnejši medij od
materialov, najdenih v naravi, so na njih zapisovali celo vladne registre, trgovske
pogodbe, zakonske dogovore, zgodovinske in verske pripovedi ter zgodbe o
vsakodnevnih dogodkih. Te plošče so veljale za predhodnice sodobne knjige. Če
je šlo za daljše besedilo, so na njih celo označevali strani. Težava plošč pa je bila
sama njihova priprava, nošenje in hranljivost. Glinene ploščice so okrog leta 2500
pred našim štetjem zamenjali zvitki iz papirjevca, ki so jih začeli izdelovati
Egipčani. Grki in Rimljani so jih uporabljali kot najpomembnejši medij za
pisanje. Sprva so jih delali iz papirusa, kasneje pa iz kozje ali ovčje kože.
Vendar ko se je pisanje razširilo, so za učence potrebovali cenejšo možnost. V ta
namen so začeli uporabljati voščene tablice, ki jih je bilo možno pobrisati in
ponovno uporabiti. Imele so pomembno vlogo pri spreminjanju iz specializirane,
uradne veščine pisanja in branja v vsakodnevno dejavnost. Kadar je šlo za daljše
besedilo, so lahko preprosto povezali več tablic skupaj. Po tem vzoru je kmalu po
začetku štetja let neki Rimljan zašil več listov pergamenta med dva trda usnjena
pravokotnika in tako je nastala prva knjiga. Te knjige so bile dosti cenejše, saj se
je lahko v njih pisalo obojestransko, bile so lažje za prenašanje in skrivanje.
Njihova zanimivost je, da besed niso imele ločenih s presledki, ampak so se v njih
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besede prelivale iz ene v drugo, zato je bilo branje toliko težje. Takšne so bile tudi
prve izdaje Svetega pisma.
Okrog leta 1445 je nemški zlatar Johannes Gutenberg razvil tiskarski stroj, ki
velja za enega najpomembnejših izumov v zgodovini, saj je njegov nadaljnji
razvoj pripeljal do vse večje dostopnosti knjig. Ljudje so dobili željo po
pismenosti, kar je sprožilo dodatno povpraševanje po knjigah. Na začetku 17.
stoletja so bili tiskarski stroji prisotni vsepovsod po svetu, na njih pa so tiskali tudi
časopise, znanstvene revije in druge časnike. Izdajali so ogromno leposlovja ter
tudi klasična dela. Trg je bil preplavljen tako s plemenitimi, sodobnimi deli, kot
tudi s cenenimi romani, šušmarskimi teorijami, propagando in pornografijo. Izbira
je bila tolikšna, da je pritegnila bralce vseh družbenih razredov (prav tam).
Z nastankom pisne kulture pa je povezan tudi nastanek šole kot družbene
institucije. Potrebno je bilo namreč prenašanje pismene spretnosti in iz tega
razloga je nastala potreba po institucionaliziranem učnem procesu. Prve šole so
bile poklicne pisarske šole, šolanje pa je bilo namenjeno tudi usposabljanju za
duhovniške poklice. Vse do 19. stoletja so bile šole precej elitne, bile so privilegij
le redkih. Šolanje je sodilo bolj k potrditvi pripisanega visokega družbenega
položaja, nižji sloji pa so se morali potrebnih znanj in veščin naučiti v okviru
družine, iz roda v rod. Izum tiska v 15. stoletju pa je bil mejnik, ki je tudi nižjim
slojem prebivalstva omogočil šolanje zaradi potreb po množični pismenosti,
predvsem iz verskih razlogov (Potočkar in Tavčar Krajnc, 2011).
Razvoj tiska na Slovenskem pa prav tako ni zaostajal. »Korenine slovenske
periodike segajo v obdobje reformacije, ko je Primož Trubar leta 1557 objavil Ta
slovenski kolendar kir vselei terpi. Njegova koledarska oblika, poučna vsebina in
aktualnost predstavljajo vzorec za poznejšo koledarsko in praktikarsko tradicijo«
(Erjavec in Volčič, 1999c, str. 34).
»Na slovenskih tleh je najprej izhajal časopis v nemškem jeziku. V časopisu
Leibacher Zeitung je izhajala priljubljena priloga Illyrisches Blatt, kjer je objavljal
France Prešeren« (prav tam, str. 35).
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»Prvi slovenski časopisi so bile Ljubljanske novice. Izdajal jih je Valentin Vodnik
v letih od 1797 do 1800« (prav tam, str. 36).

Pomemben izum za napredek nove komunikacijske tehnologije pa je bil, ko je Lee
de Forest leta 1906 izumil elektronko. S tem je ojačal radijske signale in sprožil
delovanje telefonskega sistema.
Leta 1954 se je začelo množično proizvajanje prvih digitalnih računalnikov, kar je
pripeljalo do nastanka prvih osnovnih računalnikov ter vse do široko pasovnega
omrežja, spleta … Danes na internetu najdemo kakršne koli zvočne posnetke, kot
tudi video posnetke, prek spleta potekajo tudi telefonski klici, spremlja pa jih ne le
zvok, temveč celo slika (Carr, 2011).
Po vsej tej zgodovini, ki je prispevala k razvoju takšnih in drugačnih medijev in se
vseskozi trudila za napredek in nove izume, lahko vidimo, da smo se znašli med
dvema tehnološkima svetovoma – tiskani mediji se umikajo iz našega življenja,
naš najljubši medij pa postaja internet. Te spremembe so se pričele že sredi 20.
stoletja, ko smo namesto tiskanih medijev začeli uporabljati električne in
elektronske medije – radio, televizijo, kino in fotografijo. Pomen teh medijev je
bil že takrat za različne populacije različen. Medtem, ko so mlajši takoj začeli
posegati po njih, saj so v njih videli pozitivne spremembe, ki jim lahko koristijo
pri vsakodnevnih opravilih in jim tudi olajšajo mnogo dela, so jih (in jih še vedno)
mnogi predstavniki starejših populacij obsojali, češ da vse skupaj temelji na
preveliki tehnologiji, ki bo iz nas naredila robote (prav tam). Pa je temu res tako?
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2.2

VRSTE MEDIJEV

Mediji se delijo na tradicionalne medije ter na nove komunikacijske tehnologije in
medije. Med tradicionalne medije spada tisk, radio in televizija, medtem ko med
nove komunikacijske tehnologije in medije prištevamo računalniško tehnologijo
in internet (Potočkar in Tavčar Krajnc, 2011).

2.2.1

Tisk

»Tisk je zbirni pojem za najrazličnejše časopise« (Košir in Ranfl, 1996, str. 32).
Izmed vseh medijev ima za seboj najdaljšo zgodovino. Kot sem omenila že v
poglavju Moč in vpliv medijev, natančneje v podpoglavju Zgodovina medijev
(2.3), so prvi časopisi začeli izhajati že v 17. stoletju.
Košir in Ranfl v knjigi Vzgoja za medije (1996) opisujeta naslednje razsežnosti,
ki so pomembne za časopis:
»1. Publiciteta. Gre za javno objavo, s katero informacije postanejo
dosegljive množici bralcev in bralk.
2. Periodičnost. Pomeni, da časopis izhaja v rednih časovnih presledkih, od
enkrat dnevno do enkrat letno.
3. Univerzalnost. Gre za vsebinsko vsestranskost, raznolikost, saj naj bi
časopis zadovoljil potrebe tudi izobrazbeno različno zahtevnega
občinstva.
4. Aktualnost. Časopis naj poroča o novih, za svoje naslovnike
pomembnih, zanimivih zadevah. Gre za vsebinsko aktualnost, s katero
mislimo na pomen, ˝težo˝ dogodkov in pojavov, o katerih časopisi
sporočajo.
5. Ažurnost. Časopis naj hitro obvešča in čim prej obvesti o tem, kaj se je
pomembnega zgodilo ali se (še) dogaja. Čim krajši je čas med
dogodkom in izidom časopisa, ki o tem sporoča, tem ažurnejši je
časopis« (Košir in Ranfl, 1996, str. 32).
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Vrste časopisov delimo glede na čas izhajanja, geografsko umeščenost in vsebino
(Erjavec in Volčič, 1999c). V Medianini publikaciji Slovenski tiskani mediji pa so
slovenske tiskane medije razdelili še po vsebinah, in sicer na kar 25 kategorij, kot
so:

dnevniki,

izobraževanje,

regionalni
kultura,

časopisi,

zdravje,

dom-narava,

znanstvene

družina-moški-ženske,

publikacije,

otroci-mladina

(»Mediana, Slovenski tiskani mediji«, 1996) …
Leta 1996, ko je izšla omejena publikacija, smo imeli v Sloveniji šest dnevnikov –
Delo, Dnevnik, Republika, Slovenec, Slovenske novice in Večer. Časopisov, ki
sodijo v rubriko otroci-mladina pa je bilo skoraj trideset. To so bili: Aja, Ciciban,
Cool, Disney poster magazin, Disney strip magazin, Dumbo, Galeb, Informator
dijaške sekcije Slovenije, Kekec, Matematične križanke, Mavrica, Miki Miška,
Ministrant, Mladi rod, Petko, Pil – Pisani list, Pinko, Smrklja, Sončna pesem, Tdea in pari, TIM, Tom & Jerry, Zajček Dolgoušček, Vaš šolar, Zmajček in Zrno.
Nekaj izmed naštetih specializiranih časopisov za otroke in mladino izhaja še
danes, veliko pa jih je po raziskavi začelo izhajati tudi na novo.
Visoka številka izdanih časopisov na prebivalca dokazuje, da smo v Sloveniji po
izdanih časopisih v svetovnem vrhu, če ne celo na prvih mestih. Dejstvo je, da v
Sloveniji ogromno tiskamo, res pa je tudi, da veliko kupimo, saj so časopisi
komercializirano blago in če se ne bi prodajalo, bi propadlo. Vprašanje, ki si ga
pri tem lahko postavimo pa je, ali vse, kar kupimo, tudi preberemo (Košir in
Ranfl, 1996).
Dandanes se časopisna industrija spopada z zahtevnimi finančnimi izzivi, saj je
začel internet izpodrivati branje tiskanih časopisov. V Ameriki se je branje
časopisov zmanjšalo že pred desetletji, ko so ljudje začeli vse bolj uporabljati
radio in televizijo, vendar je z internetom trend časopisov še dodatno upadel.
Časopisna podjetja po svetu so zaradi pomanjkanja prodajanja tiskanih različic
časopisov začela vlagati v multimedijske digitalne izdelke, ki so danes pri ljudeh
bolj priljubljeni, prenašajo pa se prek interneta (Carr, 2011).
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2.2.2

Knjiga

Kako daleč segajo začetki pisanja in nastajanja knjig sem že opisala v poglavju
Moč in vpliv medijev, v podpoglavju Zgodovina medijev (2.3). Gre za medij, ki ga
v današnjem času niti internet ni izpodrinil. Ljudje si še vedno kupujemo knjige in
si jih sposojamo v knjižnici, prebiramo jih zaradi službenih potreb, šolanja ali
lastnega veselja.

Vendar se je v skladu z razvojem novih tehnologij spremenil tudi sam izgled
knjižnic. Še ne dolgo nazaj je knjižnica veljala za kraj, kjer prevladuje tišina, kjer
ljudje tiho prebirajo knjige in pobrskajo po policah. Danes pa je podoba knjižnice
precej drugačna. Najbolj zaželena ponudba vsake knjižnice postaja dostop do
interneta, v večini knjižnic pa je ta dostop že urejen preko brezžičnih povezav.
Vsaka knjižnica pa ima na voljo tudi računalnike, namenjene obiskovalcem. Tako
se danes namesto listanja strani v knjižnici sliši udarjanje po tipkovnici. Prav tako
knjižnice niso več namenjene le učenju in študiju, ampak jih ljudje obiskujejo že
zaradi same zabave, ki jo ponujajo z neomejeno možnostjo dostopa do svetovnega
spleta (Carr, 2011).

Vseeno pa je knjiga med vsemi mediji ostala najbolj odporna na vplive spleta.
Prodaja knjig se je sicer z začetkom branja knjig na računalnikih malce zmanjšala,
vendar se knjiga oblikovno ni spremenila. Že več kot pol tisočletja ljudje še vedno
z veseljem vzamejo v roke par platnic s kupom potiskanih strani. Knjiga ima kot
naprava za branje pred računalnikom ogromno prednosti, saj je veliko bolj
prenosna in povsem neodvisna od elektrike. Besedilo v knjigah je lažje prebirati
kot besedilo na osvetljenih računalniških zaslonih, ki je sestavljeno iz slikovnih
pik. Kadar beremo knjigo, naše oči tudi po branju več sto strani niso tako
utrujene, kot se to pogosto zgodi, kadar so naše oči dalj časa osredotočene na
besedilo na računalniškem zaslonu.
Vendar pa se je v vsem tem času, skupaj z napredkom tehnologije, izboljšala tudi
funkcionalnost elektronskih knjig. Računalniki imajo dovolj pomnilnika, da lahko
vanj shranimo veliko število tako imenovanih e-knjig, tudi na digitalnih straneh si
lahko zapisujemo oznake, ljudje, ki slabo vidijo pa lahko pisavo celotne strani oz.
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knjige celo povečajo – česar pri navadni knjigi niso mogli storiti. Tako je začela
prodaja elektronskih knjig naraščati hitreje, kot prodaja navadnih knjig.
Nicholas Carr je v svoji knjigi Plitvine zapisal, da način branja elektronskih knjig
zagotovo ni enak načinu branja navadnih knjig. Že sama refleksija in doživljanje
prebranega je pri navadni knjigi dosti večje od refleksije in doživetja pri
elektronski knjigi. In s tem je, po njegovem mnenju, ogrožena ena izmed
bistvenih lastnosti branja knjig – poistovetenje z drugim, fiktivnim svetom.
Ena izmed slabših lastnosti branja elektronskih knjig pa je ogromno motečih
dejavnikov, ki nas spremljajo za malim zaslonom. Težko se osredotočimo le na
branje knjige, kot to storimo pri navadni knjigi. Medtem ko beremo e-knjigo, nam
internet lahko pošlje cel kup obvestil – obvesti nas lahko o tem, da smo dobili
novo elektronsko pošto, ki jo seveda pregledamo, nato na družabnem omrežju
Facebook ali Twitter dobimo novo obvestilo, opazimo nov videoposnetek, ki se je
pojavil na spletni strani YouTube, po internetu pobrskamo za neznanim izrazom,
na katerega smo naleteli v knjigi in na ta način hitro zaidemo daleč stran od
našega branja. Na koncu se lahko zgodi tudi to, da knjigo dejansko preberemo, a o
njej ne vemo kaj dosti povedati, saj je vseskozi šlo zgolj za bežno branje oziroma
preletavanje strani (prav tam).

Ne glede na to, ali gre za e-knjigo ali navadno knjigo, pa je bistvenega pomena to,
da otrokom privzgojimo branje knjig in jim to dejavnost prikazujemo kot nekaj
lepega, prijetno izkušnjo, ki jo počnemo ob prostem času in na nas otroka deluje
kot nagrada in ne kot kazen. Pomembno je, da starši z otrokom redno obiskujejo
knjižnice in se prej in v knjižnici z otrokom pogovarjajo o knjigah, ki so jih že
prebrali in o knjigah, ki jih še bodo.
Pri izbiri knjig, ki jih imamo namen prebirati otrokom pa je dobro, da upoštevamo
zanimanje vsakega posameznika. S tem bomo v otroku spodbudili še več
zanimanja po ponovnem prebiranju. Precej primerne za prebiranje pa so tudi
knjige, ki spodbujajo domišljijo. Za le-te je dobro, da jih starši in učitelji prebirajo
na glas, zanimive izseke pa zaigrajo skupaj z otrokom oziroma otroci. Takšne
knjige namreč vsebujejo močne like in presenetljive dogodke, ki jih je lahko
dramatizirati.
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Pogosto se zgodi, da otrok oziroma učenci v razredu želijo, da določene knjige
prebiramo znova in znova. To ni nič slabega, saj s ponavljanjem otroci postanejo
vedno bolj osebno vključeni v zgodbo, z vsakim ponovnim branjem pa zaznavajo
vse več besedilnih signalov. Vedno bolj podrobno si izmišljajo podobe iz zgodb in
jo brez problema tudi zaigrajo.
Otroka pa k branju pritegnejo tudi knjige, kjer se liki ponavljajo ali zgodbe
navezujejo. To je tudi razlog, da radi gledajo televizijske serije, saj poznajo like,
ki nastopajo v njih. Dejstvo, da poznajo glavne junake, ki se podajajo v nove, še
nepoznane dogodivščine, jim sproži še dodatno zanimanje (Erjavec in Volčič,
1999a).
Starši, vzgojitelji in učitelji imajo izredno veliko vlogo pri otrokovem doživljanju
in zanimanju za literaturo. Dokazano je, da obstaja visoka povezava med
otrokovim bralnim razvojem in stopnjo izobrazbe staršev, posledično pa seveda
tudi z založenostjo domače knjižnice in naročenostjo na razne revije.
Otroci,

katerih starši

spodbujajo

branje,

prihajajo

iz

literarno-estetsko

spodbudnega okolja. V teh družinah se tako pojavljajo neki tipični vedenjski
vzorci, ki jih otroci zlahka opazijo. Starši namreč berejo knjige vedno, ko v
svojem natrpane urniku najdejo tudi kaj časa zase in otroci tako opazijo, da oni
niso edini, ki bi mogli brati. Ravno nasprotno – ugotovijo, da branje ni nekaj, kar
moraš, ampak je nekaj lepega, kar smeš in kar počneš takrat, ko utegneš. Mlajši
otroci opazijo, da so edine težave, ki jih imajo starejši otroci v družini z branjem
tiste, ko jih starši zalotijo, da ponoči berejo s svetilko pod odejo. V tako
spodbudnem okolju hitro ugotovijo, da skupno večerno branje ni obveza ali
breme, nekaj, kar bi morali nujno izvesti, ampak je nekaj, kar predstavlja obliko
skupnega bivanja, ki se ga veselijo vsi skupaj.
Otroci, ki odraščajo v literarno-estetsko spodbudnem okolju, bodo tako že od
majhnega z veseljem zahajali v knjigarne, knjižnice, se udeleževali ur pravljic,
lutkovnih predstav, poslušali zgodbice in pesmice, ki jih predvajajo starejši in
novejši mediji, posegali po knjigah na domači knjižni polici in seveda vsak večer
doživljali prijetno vzdušje ob poslušanju pravljice ter toplega glasa bližnje osebe,
ki mu jo pripoveduje.
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Opisane vedenjske vzorce, v katerih otrok odrašča, hitro ponotranji in jih vzame
kot del svojega sveta, saj že od nekdaj predstavljajo njegov način življenja. In ko
ti

otroci,

vzgojeni

v

literarno-estetsko

spodbudnem

okolju,

odrastejo,

ponotranjene vedenjske vzorce pogosto prenašajo na svoje otroke in kasneje tudi
na vnučke.
Poleg ponotranjenih vedenjskih vzorcev pa se izoblikujejo še pričakovanja,
povezana z branjem in knjigami. Obstajajo tri skupine pričakovanj, ki se lahko
oblikujejo pri otrocih. Prva skupina so pričakovanja, da so v knjigah skriti
zanimivi pravljični svetovi, ki se zmeraj, po vsakem zapletu, končajo tako, kot si
bralec želi. V drugo skupino pričakovanj sodijo tista, ki so povezana z branjem
poljudnoznanstvenih besedil – otrok namreč pričakuje, da bo v ilustriranih
enciklopedijah in podobnih knjigah našel odgovore na vprašanja, ki jih ima o
svetu in ostalih skrivnostih, ki ga obdajajo. Zadnja skupina pričakovanj pa zajema
pričakovanja, povezana z branjem informacij, ki jih potrebuje za življenje. Sem
sodi na primer branje iz telefonskega imenika, prebiranje televizijskega sporeda,
razna sporočila, ki jih napišemo na listek zato, da določenih stvari ne bi pozabili
ali pa želimo o nečem obvestiti druge in podobne življenjske informacije. Vse te
tri skupine pričakovanj pa v spodbudnem okolju povezuje še izredno močna
notranja motivacija, ki jo ima otrok do branja (Kordigel Aberšek, 2008).
2.2.3

Radio

Radio je medij, ki je od časopisa mlajši kar za tri stoletja. Pa vendar ima
preteklost, v kateri je širil glasbo in prenašal glas kulture in to počne tudi v
sedanjosti in bo najverjetneje še naprej v prihodnosti. Po radiu poteka ogromno
oddaj, v katerih nam dajejo uporabne nasvete, ki jih potrebujemo v vsakdanjem
življenju – vse od receptov za kuhanje pa do nasvetov zdravnikov, informacij o
šolanju in podobnih novic, ki nas utegnejo zanimati. Seveda pa javno
komuniciranje poteka mnogokrat tudi v obliki oglaševanja (Košir in Ranfl, 1996).

Z radiom pa tako odrasli kot tudi otroci, tkemo zelo intimne vezi. Po njem ne
poslušamo le glasbe in oddaj, ampak ga uporabljamo še za mnogo drugih stvari.
Mnogo odraslih namreč radio spremlja skozi cel dan, poslušajo ga v službi, v
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avtomobilu in doma, pri hišnih opravilih, zjutraj pa ga imajo nekateri celo
namesto budilke. Tudi pri mnogih otrocih, kljub napredku tehnologije, radio
ostaja priljubljen medij. V Sloveniji obstaja kar nekaj radijskih oddaj, ki so
namenjene otrokom. V njih jim poleg otroškega zabavnega programa, ki obsega
razne uganke in podobne domišljijske igre, predvajajo tudi skladbe, poezije,
prebirajo pravljice in predvajajo radijske igre.
Posebno doživetje so za otroke radijske igre, saj od njih zahtevajo precej
pozornosti. Recepcija radijske igre namreč od otroka zahteva zelo natančno
zaznavanje ustreznih t.i. besedilnih signalov. Poslušalci si morajo sami, s pomočjo
lastne domišljije, sestaviti predstave književnega prostora. Oseba, ki dramatizira
radijsko igro, ima namreč močno omejeno možnost govornega slikanja
književnega prostora, zato je bralec sam prepuščen svoji lastni domišljiji na
podlagi določenih smernic, ki jih pridobi od dramatika. Kadar gre za radijsko igro,
so vse informacije na ravni govora posredne – pripomni jih katera od dramskih
oseb ali pa so ustvarjene s pomočjo zvokov (Kordigel Aberšek, 2008).
Otroci se v druge vloge hitro vživijo, saj imajo zelo veliko sposobnost empatije in
se tudi z dramskimi osebami hitro poistovetijo. Radijska igra od njihovih čutil
zahteva le sluh, zato je za mnoge otroke primerna kot dejavnost za pomiritev pred
spanjem.
2.2.4

Televizija

Televizija je najmlajši tradicionalni medij. V mnogih družinah je množični medij,
ki je center družinskega druženja (Erjavec in Volčič, 1999b). Njena prednost, s
katero pridobiva oziroma obdržuje občinstvo je ta, da kombinira zvok in gibljivo
sliko. Gledalcu daje občutek, da je očividec dogodkov in s tem dosega visoko
stopnjo zaupanja v verodostojnost sporočilnih vsebin. Daje mu časovni in krajevni
občutek prisotnosti, ko se nek dogodek dogaja ter gledalca močno identificira s
prisotnimi osebami. Televizija s svojim delovanjem daje močnejšo, realnejšo
podobo stvarnosti od drugih medijev (Počkar in Tavčar Krajnc, 2011).
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Starši in učitelji dovoljujejo, da otroci preživijo več časa pred televizorjem in
računalnikom, kot pa pri katerikoli drugi dejavnosti. Vse več otrok odrašča s
posrednimi izkušnjami, ki jih dobijo prek dvodimenzionalnega ekrana, namesto z
igranjem v tridimenzionalni resničnosti. Vendar je vse skupaj odvisno od vsake
posamezne družine, saj otroci namenjajo pozornost tistemu predmetu, ki
prevladuje v njihovi okolici.
Otroci se iz okolja, v katerem odraščajo, največ naučijo. Če jih pri dejavnostih
starši in učitelji podpirajo in spodbujajo, se toliko več naučijo. Starši lahko
pomagajo otrokom oblikovati pomembne sposobnosti odločanja s tem, da
televizijo gledajo skupaj z njimi, selektivno in ustvarjalno. Že sama izbira
programa mora biti uskladitev interesov staršev in otrok. Pomembno je, da se
starši med in po gledanju z otrokom pogovarjajo, saj mu tako omogočijo aktivno
razmišljanje o tem, kar je pravkar videl. Gledanje televizije brez pogovora in
analize namreč zahteva precej manjši miselni napor od branja, pisanja in učenja.
Če so določene oddaje neprimerne za otroka, ta pa bi jih rad gledal, mu morajo
starši obrazložiti razloge za neprimernost oddaje. Prav tako se morajo starši
zavedati, da je kaznovanje otrok s prepovedjo gledanja televizije oziroma uporabe
računalnika sporno, saj je v takih trenutkih primernejše otroku ponuditi ustrezno
pomoč in mu razložiti neprimerno obnašanje. Podobne prepovedi namreč pogosto
pripeljejo do agresivnosti in kljubovalnosti.
Predvsem starši pa morajo biti pozorni na to, da pri otrocih ne pride do
prekomernega gledanja televizije. Le-to lahko vpliva na otrokovo zmožnost
učenja ter mu zmanjša sposobnost koncentracije, ki bi si jo lahko sicer pridobil z
ustvarjalnimi nalogami, kadar je miselno aktiven in se uči s samospraševanjem.
Priporočljivejši televizijski programi so programi, ki počasi spreminjajo prizore in
od otrok zahtevajo uporabo mišljenja in analize. To so razni izobraževalni
programi. Manj priporočljivi programi pa so programi s hitrimi akcijami in t.i.
vznemirjajoči programi s hitrimi spremembami prizorov.
Zaradi vpliva množičnih medijev pa je tudi sama otroška igra danes drugačna, kot
je bila včasih, ko je bila bolj notranje usmerjena in originalno ustvarjalna. Danes
pa se večina otrok igra tako, da posnema to, kar vidi na televiziji ali na
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računalniku. Pretežno posnemanje zunanjih vidnih podob in manjše ustvarjanje
lastnih pa lahko pripelje v domišljijsko siromaštvo.
Otroci potrebujejo ravnotežje med vidnimi in slušnimi kanali, da lahko razvijejo
pomembne miselne veščine. Za razvoj otroške domišljije in kompleksnih
jezikovnih struktur je izrednega pomena slušni kanal, ki ga je potrebno razvijati
predvsem v zgodnjem otroštvu. Zato je dobro, da takrat otroci televizije ne
gledajo prepogosto. Profesorja z Univerze Yale, Jerome in Dorothy Singer, sta po
svoji študiji ugotovila, da so otroci, ki gledajo veliko televizije, manj ustvarjalni
od otrok, ki jo gledajo manj (Erjavec in Volčič, 1999a).
»V današnjem svetu otroci živijo v medijskem ozračju, ki ponuja neskončno
veliko dražljajev za čutila. Bolje rečeno, ko se navadijo na hitre dražljaje
medijskega okolja (npr. hitri prizori glasbenih videospotov), jih potrebujejo več in
več« (Erjavec in Volčič, 1999a, str. 53). Pogosto smo mnenja, da smo včasih čas,
ki ga danes preživimo na svetovnem spletu, porabili za televizijo. A statistika
kaže, da je od takrat, ko se je uporaba interneta povečala, gledanje televizije ostalo
enako priljubljeno ali pa je celo naraslo (Carr, 2011).
Televizija je medij, ki nas popolnoma prevzame, saj nam ponuja iluzijo bližine in
odnosa. Ustvari nam občutek, da nismo sami, saj nas vplete v akcijo in nam
prikazuje, da smo sredi življenja. Pri teh povezavah pa gre bolj za enostranskost,
saj nas mediji ne nagovarjajo kot osebe. Za medije smo ljudje le objekt, nevidna,
prazna množica, ki je ne vidijo in ne slišijo. To je razlog, da med posameznikom
in medijem ne pride do medsebojnosti in razmerij, v katerih bi se oblikovali kot
etična bitja, kot osebe. Tako odrasli kot tudi otroci se vse bolj odločamo za
medijsko bližino in vlagamo vse manj v vzdrževanje resničnih medčloveških vezi
(Košir in Ranfl, 1996).
2.2.5

Film

Film in filmska umetnost je področje umetnosti, s katerim se srečujejo tako mladi,
kot tudi starejši. Filmi tako niso namenjeni le starejšim, pač pa tudi otrokom, že
od predšolskega obdobja dalje. Naloga staršev, vzgojiteljev in učiteljev pa je, da
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se lotijo tudi filmske vzgoje otrok. Le-ta bo uspela le tedaj, ko se bodo uresničile
tudi druge vzgojne naloge. Splošna izobrazba je pri gledanju in razumevanju filma
še kako pomembna, saj brez nje ni mogoče spremljati prikazovanja filmskega
dela, razumeti in doumeti vsebine. Brez splošne estetske kulture ni mogoče
razumeti specifičnega filmskega jezika in umetniške lepote filma, brez zavestno
oblikovanih etničnih stališč pa mladi gledalci ne morejo razumeti idejne vsebine
in doživeti moralnega nauka filmskega dela. Filmska vzgoja je del tako šolske
vzgoje, kot tudi družinske vzgoje, zato se ji morajo posebej posvečati tudi starši
(Vrabec, 1968).

Film je umetnost slik. Lahko je brez besede ali glasbe, ne pa brez slike. S slikami
film napeljuje gledalca k ideji, ki so jo ustvarili filmski umetniki. Otroci že od
malih nog kažejo zanimanje za slike, kar se kaže že pri samem prelistavanju knjig,
ko brskajo po njih za slikami. Zanimanje za slike postane trajno v času otroškega
dozorevanja. Ker otroci še ne morejo misliti abstraktno, si vse predstavljajo z liki
in tako vse najbolje razumejo s pomočjo slik. Še raje pa otroci opazujejo nekaj,
kjer se slike menjavajo. In to se dogaja ravno v filmu, ki ni le slika, temveč
premikajoča se slika. Za otroka to pomeni akcijo, nekaj, kar popolnoma
vzpodbudi njihovo pozornost in zanimanje.
Za otroke in učence pa je značilna tudi velika radovednost. Staršem, vzgojiteljem
in učiteljem postavljajo mnoga vprašanja, kažejo zanimanja za nove reči, stvari, ki
so se zgodile že v preteklosti in tudi tiste, ki se še bodo v prihodnosti. Otroška in
mladinska intelektualna radovednost pa najde polno zadovoljitev v neomejenih
možnostih filma za prikazovanje najrazličnejših zanimivih in zapletenih dogodkov
in ljudi. Otroci film doživljajo kot zabavo, zato zanj kažejo tudi toliko zanimanja.
Vživljajo se v filmske junake in se z njimi poistovetijo oz. identificirajo. V času
gledanja filma se vživijo v njihovo vlogo in njihovo življenje ter za ta čas lastno
življenje zamenjajo za življenje likov na ekranu. Identifikacija posameznika s
filmskimi osebami ni vedno enako močna. Včasih se posameznik bolj vživi v
določenega junaka, drugič manj. Že režiser, scenarist in igralci ustvarjajo film
tako, da se vživljajo v življenjske položaje in vloge likov. Film ustvarjajo z
istovetenjem in k temu tudi usmerjajo gledalce. Človek si namreč rad prisvaja lik,
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ki mu je všeč in v njegovi naravi je, da se z njim poistoveti. Prav tako pa se rad
poistoveti tudi z likom, v katerem prepoznava sebe. Otrok, mladostnik pa tudi
odrasel človek rad opazuje življenjske položaje, dogodke in ljudi, ki so mu blizu
ali bi si želel, da bi se v njih videl. Vsak si vedno še nekaj želi, zato ima občinstvo
rado filme, v katerih imajo junaki bogatejše življenje, polno sreče ter junake, ki so
lepi, hrabri, uspešni in srečni. Otroci imajo radi dobre junake, takoj prepoznajo
njihov značaj in postanejo njihovi zavezniki. Filmski avtorji pa so tisti, ki
določajo, s katerim likom se bodo gledalci simpatizirali. Ne glede na to, kakšni so
glavni filmski junaki, s katerim se otroci poistovetijo, četudi so slabi, kadarkoli
otroci gledajo film, se v življenje junakov na ekranu vživijo, mislijo z njegovo
glavo, čutijo z njegovim srcem, mislijo in se ravnajo po njihovem prepričanju,
ocenjujejo dogodke in ljudi po njihovih merilih in jih kasneje skušajo posnemati.
Otroci film sprejemajo tudi kot faktor moralne vzgoje, saj s tem, ko kažejo
zanimanje zanj, pokažejo, da ljubijo to umetnost, prav tako pa do nje sestopajo
prostovoljno (prav tam).
Zaradi vseh zgoraj navedenih značilnosti, ki jih prinaša gledanje filma, učitelji in
starši ne smemo zanemariti dejstva, da je izbira filma, ki ga ponudimo učencem
oz. otrokom izredno pomemben faktor pri njegovi vzgoji. Še posebej pa bi se
moral temu posvečati sam učitelj, saj je filmska vzgoja pomemben faktor
otrokovega odraščanja in mnogi starši zanjo ne kažejo posebnega zanimanja.
Dobro je, da učencem ponudimo poučne filme, kjer imajo možnost istovetenja s
pozitivnimi, dobrimi junaki, po drugi strani pa morajo biti ti filmi še vseeno
dovolj zanimivi, da jih bodo otroci z veseljem spremljali. Takšnih filmov je široka
paleta, na učitelju pa je, da jih ustrezno izbere in ponudi mladim radovednežem.
Samo tematiko in vsebino film mora prilagajati starosti in razvojni stopnji
učencev, lahko jo poveže tudi s šolskimi urami in vsebino, ki jo tam prilagajajo.
Pomemben faktor pa seveda predstavlja tudi obisk kina, ki za otroka predstavlja
še eno posebno doživetje in ga še bolj vživi v samo dogajanje na filmskem platnu.
Izkušnja kina bo podrobneje predstavljena v naslednjem poglavju, z naslovom
Animirani film.
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2.2.6

Animirani film

Animirani filmi spadajo v področje filmske umetnosti, s katero se najpogosteje
srečujejo otroci. Namenjeni niso le otrokom, pač pa najširši množici gledalcev.

Kadar za otroke izbiramo primerne animirane filme, je pomembno, da jim
ponudimo tiste, ki so primerni njihovi starosti, saj jih bodo le tako razumeli, jih
pritegnili ter od samih filmov tudi kaj odnesli. Da otroke navdušimo za
kakovostne animirane filme, jim moramo ponuditi vsebino, ki jim je blizu, like, s
katerimi se lahko poistovetijo in obliko, ki jih pritegne. Najzanimivejše teme za
otroke so tiste, ki so prisotne v njihovem trenutnem življenjskem obdobju. Še
posebno dragocen pripomoček na poti zorenja in učenja otrok in mladih pa so
filmi, ki vzbudijo njihovo radovednost (Peštaj, 2012).
Ker otroci nimajo utrjenega sistema vrednot in stališč in ne življenjskih izkušenj,
ki bi jim omogočale določeno stopnjo kritičnosti do medijskih vsebin, so še
posebej dovzetni na vplive iz okolja. Ko opazujejo dogajanje okoli sebe, se učijo,
kakšno obnašanje je dobro in se nagrajuje in kakšno obnašanje je slabo in se
kaznuje. Za vzornike in vzornice imajo poleg učiteljic, vzgojiteljic in staršev tudi
medijske osebnosti, na primer zvezdnice in zvezdnike iz vsega sveta in pa
priljubljene like iz animiranih filmov. Te like otroci ponotranjijo, prevzamejo
njihove lastnosti ter se od njih učijo vseh možnih dobrih lastnosti in tudi vragolij,
ki jih junaki počnejo (Verša, 1996).
Otroke pa je pravilnega gledanja animiranih filmov potrebno naučiti, saj ni dovolj,
da se le usedejo pred zaslon in prepustijo filmu. Otroci se morajo učiti gledati,
sprejemati in vrednotiti filmske vsebine. »Prve korake na tej poti otrok praviloma
naredi v spremstvu odraslih, ki spodbujajo in usmerjajo otrokov odnos do filma.
Ogledi filma skupaj z odraslimi so pomembni predvsem zato, ker ima otrok s tem
možnost, da se pogovori o videnem« (Peštaj, 2012, str. 9). Seveda pa je gledanje
filma skupaj s svojim otrokom posebno doživetje in užitek, ko se starši in otroci
skupaj usedejo pred zaslon ali filmsko platno in si delijo bližino med sabo in
vsebino na platnu.
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Da je ogled animiranih filmov oziroma kakršnih koli filmov za otroka koristen, ne
pa le dejavnost za kratkočasenje, mora biti njegovo gledanje aktivno. In delo
učiteljev in staršev je, da prispevajo k otrokovemu aktivnemu spremljanju filmov.
Otrokovo gledanje je potrebno spremljati in že tako lahko iz otrokovega vedenja
razberemo, kako dogajanje doživlja. Iz njegovih reakcij lahko opazimo, kaj ga
pritegne, vznemiri, kdaj mu popusti pozornost ipd. Takšne situacije lahko
izkoristimo za pogovorne iztočnice o prijateljstvu, odnosih do drugih ljudi,
pomembnih dogodkih, žalostnih temah, kot so smrt, žalovanje, ločitev ter o
temah, o katerih se sicer težje pogovarjamo, kot so na primer ljubezen in spolnost.
Gre za odlično iztočnico za pogovore o stiskah, željah in strahovih. Pogosto se
zgodi, da kakšen film čustveno vpliva na otroka in mu spodbudi pogovor o
množičnih načinih reševanja težav v zgodbi in vsakdanjem življenju. Pomembno
je, da se po ogledu filma pogovorimo z otroki o tem, kar so gledali, sploh če
obstaja možnost, da videne vsebine niso najbolje razumeli in bi si jo lahko
napačno predstavljali. Ko nam otrok po ogledu filma pripoveduje o vsebini ali pa
tudi pogovor naveže na temo, ki je povezana z vsebino, lahko iz njegovega
pripovedovanja izvemo marsikaj o njegovem doživljanju sveta in samem
zadovoljstvu v njem. Najpomembnejše je torej, da se učitelji in starši z otroki pred
in po ogledu filma pogovarjajo, izmenjujejo poglede, občutke, mnenja in izkušnje.
Pomembno pa je tudi to, da otrokom ponujamo najrazličnejše primere animiranih
filmov z različnimi vsebinami. Le tako bodo otroci lahko ugotovili, katere teme so
jim blizu in s kakšnimi liki se najlažje poistovetijo (Peštaj, 2012).
Izrednega pomena pa je za otroke izkušnja kina. V kinodvorani se namreč naučijo
določenih pravil vedenja, ki tam veljajo in v vznemirljivi temi dvorane zrejo v
veliko filmsko platno, ki jim ponuja polno doživetje filma. Pri otrocih očitno
prihaja do večjega vživljanja v filmske like, če jih gledajo na velikem platnu. Na
ta način dojemajo tudi druge umetniške zvrsti – gledališče, likovno umetnost, ples
in knjigo.
Kadar učitelji peljejo svoj razred v kinodvorano, je prav, da od delavcev v kinu
zahtevajo vse, kar je potrebno za kakovostno doživetje. To je zagotovo tehnično
brezhibna projekcija in informacije, ki učiteljem pomagajo pri pripravi na ogled
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filma. Od vsakega kinematografa bi moral učitelj prejeti vsaj natančno vsebino
filma in podatke o tem, za kakšno starost otrok je film primeren. Včasih v kinu
delavci ponujajo tudi kakšno dodatno dejavnost ali publikacijo (Slatinšek, 2012).
Ker so otroci danes že zelo zgodaj v kontaktu z avdiovizualnimi podobami, jih je
potrebno sočasno navajati nanje. Pomembno je, da so same vsebine kakovostne in
da se o njih pogovarjajo. Učenci lahko animirani filme ne le gledajo, pač pa tudi
ustvarjajo. Otroci namreč ob gledanju filmov spoznavajo tematiko, razvijajo
empatijo, kritično distanco prek pogovorov ter sprejemajo filmski jezik in
govorico. Vse našteto je potrebno ozavestiti in to lahko storimo z analiziranjem
filmov ali s praktičnim delom.
Projektno delo v animiranem filmu načeloma zahteva sodelovanje skupine in pri
tem otroci krepijo tudi medsebojne odnose in zmožnost delovanja v skupini. V
skupini tako oblikujejo pozitivno komunikacijo, drug drugega spodbujajo in
poslušajoop ter se naučijo izraziti tudi svoje mnenje (Repše, 2012).
»Projektno delo v animiranem filmu za mlade predstavlja velik izziv, saj
sodelujejo v procesu celostno. Zasnujejo idejo, raziščejo tematiko, ki jo želijo
predstaviti, poiščejo in izberejo primerne materiale, izdelajo like in
scenografijo, rokujejo s kamero ali s fotoaparatom in z računalnikom, snemajo
sličice in snemajo zvok, kar zahteva dobro koncentracijo celotne skupine.
Ukvarjajo se z iskanjem najbolj primernega načina, da lahko prek slike in
zvoka izrazijo svojo zamisel, posnete slike in zvok z montažo oblikujejo v
končno celoto ter izdelek predstavijo javnosti« (Repše, 2012, str. 47).
Dobro je, da se otroci čim prej vključijo v dejavnosti, ki jih bodo spremljale skozi
življenje, v svetu hitrega tempa, množičnih medijev, globalizacije in informacij.
Tehnika in novi mediji so postali del našega vsakdana in pomembno je, da se
otroci naučijo razlikovati med dobro in slabo vsebino medijev ter da so do samih
vsebin, ki so jim vzpostavljeni, kritični.
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Izražanje skozi animirani film pri otroku spodbuja ustvarjalnost. Skozi animacijo
namreč lahko izrazijo svoje strahove, želje in svoj pogled na svet (Malenica in
Selec, 2012).
»Animacija je sijajna kombinacija logike, matematike, besed, intuicije in
ustvarjalnosti in otroci in mladi s pomočjo te dejavnosti razvijajo svoje potenciale,
kognitivne sposobnosti, naučijo se potrpežljivosti, razmišljanja, strukturiranja …«
(Malenica in Selec, 2012, str. 55). Pomembno je, da mladi ob ustvarjanju začutijo
zadovoljstvo, ne glede na to, ali bodo še kdaj v življenju ustvarjali animacijo ali
ne.
Film in animirani film zaradi vseh že naštetih pozitivnih učinkih, ki jih nudita tako
otrokom, kot tudi odraslim, ne smeta izumreti in to se ne sme zgoditi niti s
kinodvoranami. Kljub temu da nam napredna tehnologija omogoča, da lahko
filme doma spremljamo že kmalu po tem, ko se predvajajo v kinu, se morajo
kinodvorane obdržati, saj nam nudijo poseben užitek in ustvarjajo posebno
vzdušje, ki si ga sami doma ali v učilnici ne moremo ustvariti. Zavedati se
moramo, da sodobne kinodvorane niso mesta za središče filmske industrije, ki
gledajo samo na dobiček, ampak so prostor, ki ustvarja polno doživetje filma in ne
sme izumreti (Malenica in Selec, 2012).
2.2.7

Fotografija

Fotografija je medij, za katerega lahko rečemo, da nas spremlja od rojstva do
smrti. Pravzaprav nas slikajo še pred rojstvom, z ultrazvokom.

Gre za medij s pestro izbiro, ki je cenovno dokaj dosegljiv. Ker so slike v albumu
obstojne več desetletij, celo stoletij, je glede kakovosti fotoaparata vseeno
priporočljivo, čeprav ga ne bomo uporabljali pogosto, da kupimo malo bolj
kvalitetnega in ne najcenejšega. Tudi če kupujemo fotoaparat otroku, pri kvaliteti
ne smemo biti skopi. Veliko je otrok, ki so že v osnovni šoli dovzetni za
fotografiranje in mnogo je takih, ki se z veseljem postavijo pred objektiv. Učitelji
in starši ne smejo prezreti spontanega nagnjenja do prvih poskusov kreativnega
izražanja, pa čeprav so le-ti vidni le na področju fotografije. Ko otroka usmerjamo

25

k osnovnim prvinam dobrega ali vsaj solidnega fotografiranja, moramo biti vsaj
posredno aktivni, saj se od nas ogromno naučijo in nasvete hitro upoštevajo
(Košir in Ranfl, 1996). Tradicija, da so družinski fotografi le očetje, danes ni več
tako moderna, kot je bila včasih. V današnji družbi fotografira tisti, ki ima za to
željo, smisel in veselje. Največje veselje pogosto za to kažejo naši najmlajši in
starši jim pogosto popustijo, saj tudi v primeru, če fotografija ne uspe, ne pride do
nikakršne škode ali stroškov razvijanja. Vsi današnji fotografski aparati imajo
namreč možnost, da neuspele fotografije preprosto zbrišeš in jih kasneje tudi ne
razviješ, kar pa včasih ni bilo možno.

Najpomembneje pri fotografiranju je ujeti pravi trenutek na pravem mestu.
Potrebna sta torej opazovanje in spontan refleks, ko pritisnemo na sprožilec (prav
tam). Zadnje pa v današnjem času ne predstavlja več takšnega problema, saj nam
digitalni fotoaparati omogočajo rafal posnetkov, kar pomeni, da lahko v kratkem
času, v eni sami sekundi, s pritiskom na sprožilec naredimo več deset fotografij in
kasneje na računalniku le izberemo najprimernejšo in najbolj čisto. Pomembna je
tudi izbira ozadja, barvno skladje objekta slikanja in okolice ter uravnoteženost
znotraj slike.
Fotografiranje pa danes ni mogoče le s fotoaparati, saj je tehnologija napredovala
do te mere, da ima danes že vsak mobilni telefon funkcijo fotografiranja. Mnogi
mobilni telefoni imajo fotografske možnosti in čistost fotografij tako dobro
razvite, da mnogim služijo kar namesto pravega fotoaparata. To omogoča ljudem
pošiljanje fotografij preko telefona, kar prispeva k temu, da lahko svoje
fotografije brez problemov deliš z drugimi, ne da bi jih razvijal. Enostavno jih
prijatelju pošlješ po elektronski pošti, preko multimedijskega sporočila, preko
Bluetooth funkcije ali pa mu jih enostavno naložiš na računalnik ali drugo novejšo
tehnološko napravo. Vse manj razvijanja fotografij pa ne prispeva le k zapiranju
fotografskih studiev, ampak tudi k temu, da imamo doma vse manj albumov s
fotografijami, ki bi jih ob prostem času lahko pogledali ali jih pokazali znancem
ter skupaj obudili stare spomine na trenutke, ki smo jih preživeli z bližnjimi.
Druženje in obujanje spominov ob foto albumu danes vse pogosteje zamenjuje
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podobno doživetje pred računalniškimi ekrani, saj lahko fotografije hranimo na
računalnikih, zunanjih diskih in podobnih napravah. Seveda pa pri tem obstaja
možnost, da kakšen virus ali tehnična napaka prispeva k sesutju naprave. V takem
primeru lahko izgubimo cel kup spominov in kaj takšnega se nam pri razvitih
fotografijah v albumu (če zanemarimo dejstvo, da album izgubimo) ne more
zgoditi.
Seveda pa je napredek tehnologije pripeljal ne le do mnogo družbenih omrežij,
pač pa tudi do strani za deljenje fotografij. Trenutno najbolj znana in najbolj
popularna stran za deljenje fotografij se imenuje Instagram. V ta sistem lahko
uporabniki naložijo fotografije tisti trenutek, ko jih posnamejo. Instagram
uporablja že skoraj 100 milijonov uporabnikov, na njem pa je naloženih več kot 1
bilijon fotografij. Raziskave kažejo, da se vsako sekundo na Instagram registrira
nov uporabnik in vsako sekundo se na Instagram naloži 58 novih fotografij.
Zaenkrat je možno nalaganje fotografij le s pomočjo aplikacije za pametne
naprave (mobilni telefoni in tablice), preko računalnika pa je trenutno omogočeno
le spremljanje in gledanje fotografij. Aplikacija za pametne naprave vsebuje t.i.
filtre, s katerimi lahko uporabniki obdelajo fotografijo z različnimi učinki, preden
jo objavijo na splet (Silva, de Melo, Almeida, Salles in Loureiro, 2013).
Na tem mestu velja omeniti še eno besedo, ki je sicer prisotna že več let, pa
vendar se je njena uporaba znatno povečala ravno v zadnjem letu. Gre za besedo
»selfie«, ki naj bi pomenila fotografijo, ki jo je posnel avtor, ko je s pametnim
telefonom ali spletno kamero slikal samega sebe. Takšna fotografija je, kadar je
posneta z mobilnim telefonom, najpogosteje posneta v ogledalu ali pa je avtor
sebe fotografiral tako, da je pred sebe stegnil roko, v kateri je imel pametno
napravo. Lahko pa se posname seveda tudi s profesionalnimi fotoaparati. T.i.
»selfije« uporabniki najpogosteje posnamejo zato, da jih lahko objavljajo na
spletnih straneh družbenega omrežja (Mazza, Da Silva in Le Callet, 2014).
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2.2.8

Splet

Splet, ali angleško world wide web (www), je dominantni sestavni del interneta, ki
ima funkcijo informacijskega sistema, sodobnega množičnega medija in služi kot
družbeno omrežje (Počkar in Tavčar Krajnc, 2011). Od večine medijev se
razlikuje v tem, da deluje v obe smeri, saj lahko po spletu sporočila pošiljamo in
sprejemamo. Nudi nam možnost, da lahko preko njega izmenjujemo podatke,
snemamo in nalagamo in vse to je razlog, da je internet postal glavna prometna
žila za poslovanje in trgovino (Carr, 2011).
Glede na to, da so računalniki in internet v današnjem času vsakodnevno prisotni,
otroci z njegovo uporabo niso prav nič v zaostanku. Predvsem otroci, ki odraščajo
v družinah, kjer imajo več kulturnega kapitala in jih posledično doma obdaja tudi
več tehnologije, začnejo internet uporabljati zelo zgodaj. Ker pa so otroci med
uporabniki interneta najbolj ranljivi, jih moramo o internetu izobraževati, jih
podučiti o pasteh na internetu in stvareh, na katere morajo biti še posebej pozorni.
2.2.8.1 Internet, splet in medij
»Priklopiti se danes na internet v najširšem smislu pomeni »vstopiti na splet« in
prek njega družbeno, kulturno ali politično delovati. Na ta način pridobiva
svetovni splet (world wide web) pomembne razsežnosti kot družben in kulturni
fenomen« (Oblak in Petrič, 2005, str. 13). Pri spletu gre namreč za medijskega
posrednika med družbenimi akterji, pri čemer je splet tisti, ki posreduje. Splet
tako posreduje med podjetji, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, društvi,
državnimi organi, glasbeniki, umetniki in ostalimi posamezniki ali skupinami ter
njegovimi uporabniki (prav tam).
Splet je tehnologija v tehnologiji, s svojimi zakonitostmi, specifikami, pravili,
prednostmi in slabostmi. Je najpomembnejša in najdominantnejša komponenta
interneta, saj se vse več storitev, ki jih spremljamo prek interneta, zliva na splet.
Večina programov in aplikacij je namreč dostopnih preko brskalnika in za njih ne
potrebujemo samostojnih sistemov, kot smo jih potrebovali včasih (prav tam).

Izvorno je bil splet zasnovan kot tehnologija za podlago informacijskega sistema,
ki je namenjen hitremu in učinkovitemu priklicu informacij. Splet kot
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informacijski sitem omogoča spoznavanje narave njegove tekstualnosti ter s tem
povezane družbeno-kulturne posledice (prav tam).
»Splet pojmujemo kot medij, ki ima svoje specifične lastnosti, ki jih odkrivamo v
primerjalnem kontekstu s preostalimi komunikacijskimi mediji in modeli
interakcij. Hiperaktivnost, interaktivnost, multimedijalnost, recipročnost, ažurnost
so na primer le nekatere lastnosti, ki splet pomembno razlikujejo od tradicionalnih
medijev« (prav tam, str. 15).
Splet pa lahko seveda obravnavamo tudi kot družbeno omrežje, ki ima vse več
uporabnikov. Na družbena omrežja se v današnjem času vključujejo že vse
generacije, prav pa je, da upoštevamo starostno mejo večine družbenih omrežij, ki
je vsaj 13 let. S tem lahko preprečimo vsaj kanček zlorab, ki se dogajajo na spletu
zaradi neizkušenosti, nepazljivosti in nepoznavanja varne uporabe.
2.2.8.2 Splet včeraj, danes in jutri
Z začetki svetovnega spleta se je za splet uporabljala družabna programska
oprema, imenovana web 1.0 oz. splet 1.0. Gre za splet, ki je deloval preko tako
imenovanih dial-up povezav na ISDN in preko analognih telefonskih priključkov.
Splet 1.0 je uporabnike omejil na pasivno gledanje vsebin, ki so bile za njih
ustvarjene. Šlo je namreč za obdobje statičnih spletnih strani, brez dinamičnega
spreminjanja vsebin z interaktivnostjo (Bates, 2011).
V današnjem času pa sta tehnološka znanost in tehnologija precej napredovali.
Splet, ki ga uporabljamo, se imenuje web 2.0 oz. splet 2.0 in je do uporabnika
veliko bolj prijazen od svojega predhodnika. Njegove vsebine so namreč bolj in
lažje dostopne, pri njihovem soustvarjanju pa ima uporabnik bistveno večjo vlogo.
Preko spleta 2.0 lahko spletno komuniciramo, medsebojno sodelujemo, iščemo
informacije, objavljamo, ustvarjamo, poslujemo, uporabljamo spletne storitve …
Njegov uporabnik je lahko tako bistveno bolj aktivno vključen kot pri spletu 1.0.
Uporabnikom nudi interaktivnost, dinamične vsebine, metapodatke in kolektivno
inteligenco v smislu medsebojnega sodelovanja uporabnikov. Ponudniki vsebin na
spletu 2.0 so lahko tudi uporabniki. Poleg tega web 2.0 ponuja priročna orodja, ki
lahko pridejo prav učiteljem za organizacijo in urejanje informacij z interneta.
Učitelji lahko namreč z njihovo pomočjo označujejo vsebine in urejajo različne
sezname povezav in digitalnih vsebin. Z orodji si lahko učitelji pomagajo tudi, ko
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pripravljajo gradiva za učence – za širjenje informacij in povezav lahko
uporabljajo spletne dnevnike oz. bloge, pošiljajo lahko avdio in video materiale
ipd. Mediji, ki jih ponuja web 2.0, so za učence zanimivejši in privlačnejši, takšne
pa so tudi tako imenovane »resne igre«, ki vsebujejo osvajanje učnih ciljev in zato
niso le zabavne, ampak tudi poučne (prav tam).
Splet, ki se bo uporabljal v prihodnosti pa naj bi bil web 3.0 oz. splet 3.0. Gre za
semantični splet ali splet tretje generacije. Na njem naj bi imela vsaka spletna
stran metapodatke, ki opisujejo vsebino na način, ki je razumljiva računalnikom.
Na ta način se bo natančnost zadetkov v iskalnikih močno izboljšala. To naj bi bil
splet tako za ljudi, kot tudi za agente oz. inteligentne stroje, ki znajo te podatke
razumeti, analizirati in ponuditi ljudem. Web 3.0 ne bodo več spletne strani in
povezave, ampak odnosi in relacije med podatki. Tehnologija semantičnega spleta
bo uporabnikom omogočala iskanje želenih informacij ter povezav med njimi, ne
glede na to, kje na spletu se bo podatek, ki ga bodo iskali, nahajal (Breitman,
Casanova in Truszkowski, 2007).
2.2.9

E-učbenik

Z razvojem tehnologije in uporabo le-te v izobraževanju pa so se začeli
spreminjati tudi postopki poučevanja in učenja v šoli. Jasno je, da imajo danes na
vsaki osnovni šoli dostop do interneta, na večini šol pa je urejeno že brezžično
omrežje. Dostop do interneta je tako mogoč v vsaki učilnici. Tako lahko pri pouku
uporabljajo svetovni splet, v njem raziskujejo in komunicirajo, ne da bi morali pri
tem zapustiti učilnico. S tem se je razvil tudi nov koncept učenja, kot je potekal v
preteklosti, ko so uporabljali le tiskane medije. V skladu tega koncepta je nastalo
novo učilo – učbenik v elektronskem mediju, torej digitalni učni vir, ki se lahko
shrani na računalniku in na vseh nosilcih podatkov (zgoščenkah, prenosnih diskih
in ostalih zunanjih pomnilnikih), večina e-učbenikov pa je dostopnih tudi na
svetovnem spletu.
E-učbenik je podoben e-knjigi in lahko v celoti nadomesti tiskani medij, za
uporabo pa potrebuje določena tehnična sredstva. Predstavlja kompleksno
digitalizirano učno okolje, v katerem je učbenik le eden izmed njegovih sestavnih
delov – sestavljajo ga lahko še delovni zvezek, priročnik za učitelje, slovar,
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hiperpovezave, podatkovne zbirke ter seveda tudi multimedijski gradniki, učni
sistem za upravljanje, evalvacijsko in avtorsko orodje. V tem primeru gre za
digitalni učni vir, ki je namenjen učenju in spodbuja aktivne procese učenja na
inovativen način, ki je prilagojen vsakemu posamezniku.
Poleg klasičnih gradnikov, ki jih sestavljajo besedila in grafični prikazi, ima eučbenik še interaktivne in multimedijske gradnike. Interaktivni gradniki so razne
didaktične aplikacije, vodene učne poti, simulacije in igre, multimedijski gradniki
pa so poskusi z računalnikom, animacije, videoposnetki, zvočni posnetki …
Praviloma naj bi bil e-učbenik namenjen samostojnemu učenju, saj podpira tako
individualizacijo, kot tudi diferenciacijo učnega procesa. Nekatere raziskave
kažejo, da se z njim izboljša kakovost pouka, učenja in učnih dosežkov, saj pri
učencih razvija učne strategije in jim nudi pomoč pri učenju. Pri tem si lahko
učenci, če e-učbenik uporabljajo doma oziroma v izven šolskem času, ko ne
poteka vzgojno-izobraževalni proces, sami določajo čas, kraj, pogostnost in
intenzivnost učenja. E-učbenik spodbuja aktivno in sodelovalno učenje, dopušča
različne poti reševanja in učencem nudi možnost spremljanja in vrednotenja
lastnega učnega napredka (Kreuh, Kač, in Mohorčič, 2011).
Z didaktičnega pogleda na uporabo e-učbenika je pozitivnih vidikov kar nekaj.
Najpomembnejši je zagotovo ta, da e-učbenik spodbuja aktivno vlogo učenca, ki
je ves čas v neposredni interakciji z gradivom. Učenec z njegovo uporabo razvija
tudi generične kompetence, samoregulacijske procese učenja, diferenciacijo in
individualizacijo učenja. Individualizacija učenja je predvsem pri otrocih na
razredni stopnji izrednega pomena, saj gre pri tem za samostojno, sodelujoče
učenje pri posamezniku. Učenec si sam določa tempo učenja, sam si izbira učne
vsebine, učne poti, način diagnosticiranega znanja in predstavitvene oblike učnih
vsebin. Razvija in uri tudi svoje znanje pri uporabi tehnologije, saj išče potrebne
informacije, rešuje probleme in sodelovalno ustvarja znanje.
Že sami avtorji e-učbenikov pri sestavljanju nalog za vrednotenje upoštevajo tri
dimenzije, in sicer tehnološko, spoznano in etično dimenzijo. Pri tehnološki
dimenziji gre za zmožnost raziskovanja in soočenja tehnološkim izzivom.
Spoznana dimenzija temelji na zmožnosti branja, izbiranja, interpretiranja in
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vrednotenja. Etična dimenzija pa temelji na zmožnosti sodelovalnega dela z
drugimi, s tem da privzgaja občutek odgovornosti in varnosti osebnih podatkov ter
na uporabi ustrezne tehnologije.
Pri sestavi nalog njihovi avtorji upoštevajo tudi naslednje tri ravni uporabe
informacijsko-komunikacijske

tehnologije:

iskanje

informacij,

reševanje

problemov in sodelovalno ustvarjanje znanja. Pri sodelovalnem ustvarjanju znanja
pa se ne sme zanemariti tudi zmožnost varne rabe in ravnanja v virtualnem
prostoru ter sodelovanje z drugimi ob upoštevanju etičnih načel.
Za vse učbenike, naj bodo to tiskani ali pa elektronski, velja, da je pri sestavljanju
vsebine

potrebno

upoštevati

starost

in

stopnjo

ciljne

skupine,

vrsto

izobraževalnega programa ter didaktična načela postopnosti, sistematičnosti,
nazornosti, uporabnosti znanja, aktivnosti in individualizacije (prav tam).
»V e-učbeniku naj bo vodilni induktivni didaktični pristop, saj ta spodbuja aktivno
učenje z odkrivanjem. Induktivni pristop izhaja iz posameznih primerov in
problemov konkretnih praks ter v njihovo reševanje umešča pojasnjevanje
(usvajanje) splošnih teoretskih principov. Formulacija rezultatov pri induktivnem
pristopu vedno nastopi šele, ko učeči se pojme in rezultate (intuitivno) že dojame«
(prav tam, str. 11).
Za razliko od tiskanih učbenikov imajo avtorji pri e-učbeniku lažjo in hitrejšo
možnost spreminjanja in posodabljanja vsebin. To je potrebno tudi iz tega razloga,
da učenca neprestano spodbuja in vzdržuje v središču. Ponuja pa tudi
najrazličnejše dokumente, ki so v pomoč učitelju pri reševanju nalog in
spremljanju napredka učencev. Med drugim mu nudi tudi opise didaktičnih
pristopov in vidikov posameznih elementov e-učbenika, mu predlaga različne
učne poti v okviru diferenciacije in raznovrstnosti uporabe metod dela, oblik dela,
pripomočkov (prav tam) …
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2.3

VSESTRANSKOST MEDIJEV

Mediji nas obkrožajo z vseh strani in tako je tudi v šoli. Učitelji zaradi napredka
tehnologije poučujejo s pomočjo najnovejše informacijske tehnologije – za
pisanje v mnogih šolah ne uporabljajo več navadne table, na katero pišejo s kredo,
pač pa interaktivno tablo, ki deluje že na sam dotik. Tudi redovalnice niso več
tiste, tipične, s katerimi so učitelji grozili v razredu in smo lahko slabe ocene v
njih prekrivali vse do naslednjih govorilnih ur, ampak obstajajo tako imenovane eredovalnice, ki delujejo preko tako imenovanega e-asistenta, kjer si starši lahko
ocene svojega otroka pogledajo kadarkoli in kjerkoli imajo povezavo do interneta,
v roku treh dni po prejeti oceni pa jim obveščevalni sistem celo pošlje sporočilo z
oceno na prenosni telefon. Še več, v e-redovalnicah so zapisani celo vsi izostanki
od pouka, tako da lahko starši takoj ugotovijo, če je njihov otrok pridno v šoli, ali
je mogoče od pouka neopravičeno izostal.
Življenja brez novih komunikacijskih tehnologij si danes ne moremo več
predstavljati. Vendar se moramo zavedati, kot je ugotovila razvojna psihologinja
Patricia Greenfield, da vsak medij razvije kakšne miselne sposobnosti na račun
drugih. Greenfieldova pojasnjuje, da čedalje pogostejša uporaba interneta in
podobnih tehnologij, ki temeljijo na uporabi zaslona, vodi v razširjen in prefinjen
razvoj vidnih ali prostorskih sposobnosti. Danes lahko namreč otroci zaradi
pogoste uporabe novejših medijev informacijsko-komunikacijske tehnologije, v
mislih bolje obračajo predmete, kot so jih nekoč, saj se je povišala njihova vidna
ali prostorska inteligenca. Ravno to pa je po drugi strani razlog za zmanjšanje
sposobnosti za globoko obdelavo, ki je osnova za pozorno pridobivanje znanja,
induktivno analizo, kritično razmišljanje, domišljijo in razmislek. Torej, če na
inteligenco gledamo glede na otrokove standarde, je ta zaradi uporabe interneta
večja. Če pa nanjo gledamo glede na globino in ne le hitrost razmišljanja, pa je
ravno obratno (Carr, 2011).
Mnogi otroke v današnji moderni družbi prikazujejo kot pametnejše, saj so kos
vsej informacijski tehnologiji, ki jih obkroža. Vendar to ne drži. Današnji otroci
niso pametnejši od svojih staršev ali starih staršev, ki se na moderno tehnologijo
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ne spoznajo najbolje, ampak so pametni le na drugačne načine. »To pa vpliva ne
le na to, kako vidimo svet, temveč tudi na to, kako vzgajamo in izobražujemo
svoje otroke. Družbena revolucija v načinu razmišljanja razloži, zakaj smo postali
spretnejši pri reševanju problemov pri abstraktnejših in vizualnih delih testov
inteligentnosti, nasprotno pa nismo napredovali ali pa je bil napredek le majhen
pri širjenju osebnega znanja, krepitvi osnovnih akademskih veščin ali
izboljševanju sposobnosti za jasno izražanje zapletenih idej« (Carr, 2011, str.
138). To pojasni, da so se možgani pri otrocih, ki so zrasli v današnji, moderni
družbi, kjer nas že vse od rojstva spremlja informacijska tehnologija, drugače
razvili kot možgani pri starejši generaciji ljudi, ki so zrasli brez računalnikov in
ostalih novih komunikacijskih tehnologij.
Raziskave kažejo, da se ob uporabi računalnika in interneta okrepijo tudi določene
miselne veščine. To so tiste, ki vključujejo nižje miselne funkcije, kot so
usklajevanje rok in oči, odzivi na dražljaje in obdelava vidnih dražljajev. Iskanje
po internetu okrepi tudi možganske funkcije, ki so povezane s sposobnostjo
hitrega reševanja problemov. Ker neprestano ocenjujemo povezave, naslove,
odlomke besedila in podobe, bi morali postati bolj izurjeni v hitrem razločevanju
med konkurenčnimi informacijami, analiziranju pomembnih značilnosti in
presojanju, če bodo te informacije praktično pripomogle k nalogi, s katero se
ukvarjamo, ali cilju, ki ga želimo doseči. Z nekimi študijami so prišli celo do te
ugotovitve, da se z uporabo spleta poveča delovni spomin zaradi miselne
telovadbe. Povsem mogoče je, da z iskanjem, preletavanjem in večopravilnostjo
naši možgani postanejo bolj vešči teh opravil (Carr, 2011).
Kot sem že v poglavju Moč in vpliv medijev, v podpoglavju Medijska družba
omenila, živimo v času, ko nas vsepovsod obdajajo množični mediji, katerim so
izpostavljeni tudi otroci. Množični mediji nam torej omogočajo množično
komuniciranje. Kljub temu da mnogi zagovarjajo stališča, da mladini zaradi
napredka tehnologij primanjkuje stikov, pa mladina medsebojne odnose vzdržuje
ravno preko informacijsko-komunikacijske tehnologije. Komuniciranje preko
novih komunikacijskih tehnologij je danes dosti bolj cenovno ugodno, kot je bilo
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včasih, in tako lahko otroci in odrasli brez večjih stroškov komuniciramo tudi s
prijatelji iz drugih držav ali kontinentov.
M. Košir in Ranfl pa v svoji knjigi Vzgoja za medije kot problematično lastnost
množičnih medijev izpostavljata ravno to, da z gledanjem in poslušanjem
vstopamo v odnose bližnje vrste. Prepričana sta, da se otroci, pa tudi odrasli, vse
pogosteje odločajo za medijsko bližino in vlagajo vse manj časa ter naporov za
negovanje pravih medčloveških vezi. Pravita, da se izmikamo osebnim odnosom
in pomanjkanje resničnih medčloveških stikov nadomeščamo z gledanjem
televizije, brskanjem po internetu, igranjem računalniških igric ipd. (Košir in
Ranfl, 1996). Ampak tu se zopet poraja vprašanje, kot sem že omenila, če ni ravno
internet tisti, preko katerega lahko še vedno vsakodnevno vzdržujemo medsebojne
odnose. In ravno gledanje televizije, filmov ali animiranih filmov je lahko
družabni, prijateljski ali družinski dogodek, ali pa celo poučni dogodek v šoli,
preko katerega lahko kot učitelji naredimo odlično uvodno motivacijo za učence,
jim vizualno prikažemo in zraven razložimo in pokomentiramo določeno snov ali
iz kakšnega filma ali odlomka iz filma izpeljemo iztočnico za pogovor, razrešitev
kakšnega problema, težave, strahu, predsodka ali stereotipa.
Zlasti predšolski otroci in otroci na razredni stopnji, ki še ne ločijo med resničnim
in medijsko prikazanim življenjem, radi gledajo razgibane, privlačne pobarvane
slike s televizijskih in računalniških ekranov (Košir in Ranfl, 1996). In če jim
dopustimo pravo mero in jih časovno omejimo ter se o videnem z njimi tudi
pogovorimo, slednje ne bo prav nič slabo vplivalo na naše otroke.
2.3.1

Oglaševanje in medijska manipulacija

»Večina ljudi gleda na oglaševanje kot na komunikacijsko orodje novejšega časa,
dejansko pa je staro kot človeška civilizacija, ker je sestavni del procesa menjave.
Vedno sta se morala povezati kupec in prodajalec. Edino, kar se je skozi stoletja
spreminjalo, je stopnja razvoja oglaševalske funkcije« (Erjavec in Volčič, 1999c,
str. 79).
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Vpliv medijev in njihova moč preko oglaševanja se je prvič najbolj očitno
pokazal, ko so jih v nacistični Nemčiji uporabljali za politično propagando. Zelo
vpliven medij je bil v tem primeru radio, oddajnik je bil radijski govornik,
prejemniki pa so bili poslušalci. Enosmernost slednjega medija jim je precej
odgovarjala, saj so se z njo ognili morebitnim negativnim odzivom (Počkar in
Tavčar Krajnc, 2011).
Danes je v tiskanih medijih vzpostavljena razlika med uredniškimi kolumnami in
med novicami. To razlikovanje pogosto prepletajo še oglaševalska sporočila in
rumeni tisk. Mediji tako neomejeno mešajo med seboj informacije, novice, čustva,
vrednote in oglaševanje (prav tam).
Odrasle po navadi oglaševanje in reklame jezijo, saj jih zmotijo ravno takrat, ko je
to najmanj potrebno – med gledanjem filma, nanizanke, spremljanjem nogometne
tekme, poslušanjem kakšne oddaje … Otroci pa imajo prav nasprotno, za razliko
od odraslih, reklame radi, saj jih doživljajo povsem drugače. Za njih so reklame
nekaj zanimivega. Tako kot uživajo v tem, da neprestano poslušajo eno in isto
pravljico ali vedno znova gledajo priljubljeni animirani film, z veseljem pogledajo
aktualne reklame, saj se tudi te ponavljajo. Tako postanejo otrokom znane in
priljubljene. Ko jih znova in znova vidijo po televiziji, jih veselijo, saj zopet vidijo
poznane junake, prav tako poznano in že domače besedilo, kadar reklamo
spremlja napev, ga znajo zraven že zapeti in po možnosti celo zaplesati.
Sporočilo reklamnega oglasa je jasno, sama struktura besedila pa ni zapletena.
Kratka reklamna zgodba ima začetek, vrh in razplet in se konča v nekaj sekundah.
V tem času pa se pojavi toliko akcije, da otroku pri tem ne postane dolgčas.
Reklame so večinoma polne pisanih, mavričnih in privlačnih barv, v njih pa
nastopajo simpatični, veseli, prijazni junaki, ljubke živali ter otroci. V oglasih so
prisotna predvsem pozitivna čustva, kot so radost, uspeh, sreča, užitek … (Košir
in Ranfl, 1996).
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Raziskave so pokazale, da osnovnošolski otroci povprečno gledajo pet ur
televizijskih oglasov na teden, kar pomeni, da jih do 21. leta starosti vidijo
približno en milijon (Erjavec in Volčič, 1999a).
Ustvarjalci reklam pa morajo biti pravi mojstri oglaševanja. Ne delajo jih v
prazno, ampak dobro vedo, komu so namenjena, saj poznajo življenjski stil ljudi,
ki naj bi reklamirani izdelek kupili. Najlažje manipulirajo ravno z otroki, saj so ti
najbolj vabljiva ciljna skupina. »Reklamna industrija intenzivno komunicira z
otroki in mladostniki ne le v zvezi z oglaševanjem igrač, sladkarij, sladoleda,
pijač, žvečilk in športnih izdelkov, temveč tudi pri reklamiranju izdelkov za
odrasle. Zato najraje uporablja množična občila, po katerih posegajo mladi« (prav
tam, str. 72). Otroci si namreč želijo tistih izdelkov, ki so jim jih reklamni
manipulatorji pravočasno vtisnili v spomin, saj so neizkušeni, lahkoverni in
spremenljivi in lahko zato na njih brez težav vplivamo. Otroci namreč ne poznajo
namer oglaševalcev in ne vedo, da njih zanimajo le prodajni uspehi. Reklamni
spektakel jemljejo resno in izjemno uspešno obvladajo tehnike izsiljevanja staršev
za nakup izdelkov, ki jim jih ponujajo v reklamah.
Vendar reklama kljub zelo močnim učinkom na otroke ne more preglasiti vpliva
zgleda staršev. Starše namreč otroci posnemajo pogosteje kot dejanje v reklamah.
Družine, ki so bolj potrošniško usmerjene in veliko nakupujejo, vzgajajo tudi
takšne otroke, ki se kopajo v hlastanju po vedno novih prestižnih blagovnih
znamkah. Ravno nasprotno pa je v človeško orientiranih družinah – otroci tam
gradijo svojo samozavest na temelju humanih, kulturnih vrednot (prav tam).
K temu, da bo vse več otrok kritičnih do oglaševalnih izdelkov, pa lahko
pripomore ravno medijska vzgoja. Pravi trenutek, da otrok ugotovi, da v reklamah
z njim manipulirajo, je ravno ta, ko z izdelkom, ki si ga je zelo želel, saj je bil tako
super reklamiran, ni zadovoljen. Takrat so ravno starši tisti, ki mu lahko razložijo,
zakaj in kako reklama vzgaja prevelika ali celo napačna pričakovanja. Kljub temu
da zavajajo, pa so reklame tako kot mediji del življenja, ki ga moramo poskušati
razumeti, kritično vrednotiti in v njem najti odgovore na svoje želje in potrebe.
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Zato moramo starši in učitelji otroke naučiti o odgovornem in osveščenem
potrošništvu (prav tam).
V zadnjih letih, ko se je nova komunikacijska tehnologija pospešeno razvila, pa
ogromno oglaševanja poteka tudi preko svetovnega spleta. Pri internetu gre
predvsem za interaktivno oglaševanje, kjer je uporabniku omogočena interakcija z
mestom, od koder sporočilo izhaja, saj je predvajano sporočilo mogoče tudi
prekiniti, ponovno predvajati, poiskati dodatne informacije in prejeti odgovore na
dodatna vprašanja. Virtualni oglasi so tako med odraslimi kot tudi pri otrocih
priljubljeni, saj tako kot televizijski, omogočajo kombinacijo teksta, zvoka in
slike.
Prednost internetnega oglaševanja pred oglaševanjem preko tradicionalnih
medijev pa je prostorska neomejenost, s čimer se znižajo tudi stroški oglaševanja
ter omejenost glede na čas in kraj oglaševanja (Poglajen, 2013).
2.3.2

Nasilje v medijih

Nasilje v medijih je tema, ki že nekaj desetletij vznemirja učitelje in starše. Pri
tem se poraja vprašanje, ali nasilje v medijih povečuje agresivnost otrok in
posledično viša stopnjo nasilja v družbi.
Predvsem za otroke ni vseeno, o čem razmišljajo in kakšne slike si zamišljajo v
svojih glavah, predvsem preden grejo spat. Takrat je za otroke najbolje, da jim
starši preberejo pravljico. Vendar nam danes hiter tempo življenja in vse večja
prevlada množičnih občil takšne trenutke vse bolj preprečujeta in se v mnogih
družinah na žalost ne pojavljajo več kot vsakodnevne situacije, ampak kot izjeme.
Vseeno pa bi bilo dobro, da bi si vsak izmed staršev le vzel zvečer nekaj časa in se
z otrokom podal v izjemen in nenadomestljiv trenutek ob prebiranju knjig (Košir
in Ranfl, 1996).
Pojavlja se vprašanje, če je danes resnično več nasilja na število prebivalstva, kot
ga je bilo včasih. Možno je namreč, da je prišlo le do sprememb tehničnih
razsežnosti nasilja, saj so ljudje včasih množično zastrupljali in požigali, danes pa
namesto tega uporabljajo bombe. Nasilje je na svetu prisotno že od nekdaj, je pa
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res, da se je spremenila družbena obravnava nasilja in njegove reprezentacije
(prav tam).
V množičnih medijih je nasilje prikazano tako v resničnostnih kot tudi v
fikcijskih, izmišljenih besedilih in seveda tudi v mešanici obojega. Današnje
občinstvo se navdušuje nad akcijo, katastrofami in kriminalom.
Mnogi starši in učitelji protestirajo, da je prikazov nasilja v množičnih občilih
preveč. Vendar jih uredniki, novinarji in drugi medijski producenti prepričujejo,
da je tako zato, ker je v družbi toliko nasilja in so posledično tudi naše podobe
napolnjene z njim. Ta trditev pa najverjetneje niti ne drži.
Zavedati se moramo, da nam množični mediji posredujejo le delčke resnice in
košček resničnosti. Dogodke namreč napihujejo in jih prikazujejo takšne, za
kakršne vedo, da jih bodo ljudje z veseljem spremljali po televiziji, prebirali v
časopisih, revijah, spremljali po internetu … (prav tam).
Starše in učitelje pa vznemirja predvsem količina nasilja v fiktivnih besedilih, ki
jih mediji producirajo v okviru zabavnih programov, kot so televizijske
nadaljevanke, filmi in animirani filmi. Največ animiranih filmov je takih, v
katerih je prisotno nasilje. Ogorčeni so tudi nad računalniškimi igricami, v katerih
sta nasilje in smrt samoumevni del napete otroške igre.
Najbolj zaskrbljujoči posledici nasilja v množičnih medijih sta zagotovo otrokovo
posnemanje in otopelost. Vzorec razreševanja konfliktov se namreč iz ekranov
prenaša v vsakdanje življenje. Vendar ta prenos vseeno ni tako pogost in
neposreden, saj tudi za učinke medijskega nasilja na otroke velja enako, kot
nasploh za medijske učinke. Pomembne so zopet socialne in komunikacijske
okoliščine, v katerih otroci opazujejo nasilje v medijih (prav tam).
Otroci so nasilnih prizorov v medijih deležni že od malega, zato jih večina lahko
spremlja brez problemov, saj razumejo, da v njih ne gre za pravo smrt in tudi kri,
ki se pojavi v igrici, filmu ali animiranem filmu, ni prava. Pri tem se lahko
vprašamo, če današnji otroci zaradi pogostih nasilnih prizorov nekako zamrznejo
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občutke žalosti in jih ponovno aktivirajo, kadar pride do lepih, umetniško-estetsko
dovršenih filmov (prav tam).
Premalo staršev se o branih, poslušanih in gledanih medijskih vsebinah pogovori s
svojimi otroki. Tega se v Sloveniji dobro zavedamo, saj o tem priča tudi vse več
pedagoških in didaktičnih del avtorjev, ki posvečajo izjemno pozornost dialogu v
razredu, v zbornici in doma (prav tam).
2.3.3

Medijske reprezentacije

»Reprezentacije so družbene interpretacije dogodkov, pojavov, družbenih skupin,
ki konkretne oblike postavljajo v abstraktne ideološke koncepte, s tem pa dajejo
pomen objektom predstavitve« (Počkar in Tavčar Krajnc, 2011, str. 169). So torej
neke predstavitve oziroma predstave, ki so del družbene konstrukcije realnosti.
Množična občila namreč ne kažejo stvarnosti, ampak jo predstavljajo.
Reprezentirajo jo na ta način, da po dogovorjenih pravilih uprizarjajo predstave
oziroma igre, ki so v režiji tistih, ki jih plačujejo – lastniki množičnih medijev in
oglaševalci. Mediji so reprezentacijski ali simbolni ali znakovni sistemi, ki jih
moramo znati brati, za kar je potrebna določena stopnja znanja. Otroci do 4. ali 5.
leta starosti ne ločijo med obkrožajočo jih resničnostjo in medijsko predstavo. O
tem so se prepričali in potrdili bavarski psihologi, ki so v okviru neke raziskave
imeli vzorec 40 000 otrok in jim naročili, naj narišejo kravo. Tretjina otrok je
kravo narisala in pobarvala vijolično, kakršno so poznali iz reklame za čokolado
Milka (Košir in Ranfl, 1996).
Psihologi so ugotovili, da imajo otroci pri knjigah realnejše predstave, saj vedo,
da so jih napisali avtorji in da ni nujno, da je vse, kar je v knjigi zapisano, tudi
resnično.
Množična občila predstavljajo ljudi in dogodke v resničnostnih ali nefikcijskih in
izmišljenih ali fikcijskih besedilih. Znotraj teh dveh pa je veliko stalnih oblik
sporočanja ali žanrov.
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Med fikcijska, izmišljena ali domišljijska besedila sodijo umetniška dela, ki
predstavljajo izmišljene svetove, pa naj si bo to po radiu, po televiziji ali v
časopisu. Med resničnostna besedila pa spadajo tista sporočila, ki temeljijo na
dejstvih, podatkih in nimajo izmišljenih predmetov, pač pa v stvarni govorici
upovedujejo dogodke in pojave iz realnega, obstoječega sveta.
Kako nastajajo reprezentacije in kako množični mediji izbirajo dogodke pa med
branjem časopisov, poslušanjem radia in gledanjem televizije ne razmišljamo.
Tako odrasli, še posebej pa otroci, težko ohranimo kritično razdaljo do
novinarskih sporočil. Zavedati se moramo, da novice ne govorijo le resnice, da
niso preslikava stvarnosti in ne njen pokazatelj, ampak so to medijski izdelki
oziroma sporočila o različnih podobah stvarnosti. Ameriški komentator Walter
Lippman je dejal, da so novice poročilo o določenem pogledu, ki se je vsilil. In ta
pogled je odločujoč. Mesto tega pogleda določa, kaj vidimo, kako vidimo in kako
to oblikujemo v medijskem sporočilu. Pri tem gre za interpretacijo stvarnosti, ki je
povzročila, da smo ali pa nismo o določenem dogodku ali pojavu poročali in smo
o tem dogodku ali pojavu poročali to, kar smo, in tako, kot smo (Košir in Ranfl,
1996).
2.3.3.1 Reprezentacije spolov
V medijih ženske pogosto prikazujejo stereotipno, največkrat jih povezujejo s
tradicionalnimi podobami (Počkar in Tavčar Krajnc, 2011). Otroci na razredni
stopnji se s tem najpogosteje srečujejo v pravljicah.
Večina otrok se zgodaj seznani s pravljicami in zgodbami, kjer se ženske oziroma
ženski liki pojavljajo v popolnoma drugačnih vlogah kot moški. Te vloge so si
pogosto nasprotne. Ženske in deklice pogosteje kot moški in dečki nastopajo v
pasivnih vlogah. Te vloge so ozko definirane in stereotipne. V realističnih
zgodbah najpogosteje nastopajo le kot matere v svojih vsakodnevnih praksah.
Kuhajo, čistijo, pospravljajo, skrbijo za otroke in čakajo na moške kot rešitelje in
zaščitnike. V pravljičnih zgodbah pa jih najpogosteje zasledimo kot imaginarna
pravljična bitja, kot so vile in čarovnice. Dečki, moški ali moški liki imajo v
pravljicah pogosto pomembnejše in dominantnejše vloge, so neodvisni in močni.
Nastopajo v aktivnih vlogah, ki so bolj pestre in raznovrstne. Moške družbene
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vloge so bistveno bolj raznolike, saj ti ne nastopajo le kot očetje in možje. V
realističnih likih so prikazani kot varuhi reda (policisti, gasilci, sodniki …),
bojevniki, raziskovalci, astronavti, v pravljičnih likih pa kot kralji, čarovniki,
velikani, pogumni bojevniki … Vloge, ki jih v zgodbah in pravljicah igrajo moški,
so statusno superiorne in povezane z družbenim prestižem in močjo (Barle Lakota
idr., 2009).
Če otrok vsebino ali posamezne elemente pravljic ponotranji, vedenjske vzorce
prenese v svoje realno življenje in jih tam uporablja. Tako ima zaradi vpliva
pravljic pogosto že izoblikovan spolni značaj. Spolni značaj glede na spol kot
družbeno kategorijo pripisuje ženskam in moškim različne lastnosti. Za ženske je
značilna

čustvenost,

zvestoba,

podredljivost,

potrpežljivost,

skromnost,

nesamostojnost, skrbnost, pasivnost … Moškim pa se pripisuje večja aktivnost,
moč, napadalnost ali celo agresivnost, gospodovalnost, pogum … V naši in tudi v
mnogih drugih kulturah so moške lastnosti višje vrednotene, kar nam prikazuje že
velika večina pravljic, ki v srečnih koncih prikazuje moške kot rešitelje, junake,
zmagovalce … (prav tam).
Tako se že pri majhnih otrocih oblikujejo stereotipi o spolu in spolnih razlikah in
vse to lahko vodi do spolne diskriminacije, kar pomeni neenako odobravanje ljudi
glede na njihov spol. Spolna diskriminacija se lahko oblikuje že pri majhnih
otrocih, ko jim starši ali ostali bližnji sorodniki in prijatelji berejo zgodbice. Iz
njih jim je namreč lahko jasno, da njihov očka ne bo pral perila, mati pa ne bo
kosila trave.
Družbene vloge otroci oblikujejo skozi primarno socializacijo. Na njih vplivajo
različni dejavniki, pa naj si bodo to mediji, TV oddaje, spolno prevladujoči
poklici ali pa zgodbe in pravljice. Te družbene vloge so vnaprej podane, mnoge
izmed njih otroci samo še ponotranjijo in pričnejo »igrati«, zdijo se jim povsem
samoumevne.
Pravljice lahko vplivajo na oblikovanje predstave o spolu kot družbena
konstrukcija spola. Oblikuje se spolni dimorfizem, ki pomeni doživljanje in
razlikovanje spola glede na primarne in sekundarne spolne znake (prav tam).
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2.3.3.2 Reprezentacije etnije in rase
V medijskih reprezentacijah sta etnična in rasna identiteta pogosto pomembni
lastnosti. V medijskih črnih kronikah pogosto najdemo poleg imen ali začetnic
imen še podatek o njihovi nacionalni, etnični pripadnosti. S tem pa mediji
ustvarjajo, ohranjajo in povečujejo predsodke do pripadnikov določenih etničnih
ali rasnih skupin in imajo s tem tudi velik vpliv na medkulturne odnose v družbi
(Počkar in Tavčar Krajnc, 2011).
»V Sloveniji so v medijih relativno močno stereotipno reprezentirani Romi, v
zvezi s katerimi je že nekaj ustaljenih stereotipov: povezujejo jih s pripisano
kriminaliteto, ki da ogroža skupnost in posameznike v okolju (mediji o njih
poročajo predvsem v povezavi z incidenti in škandali, ne pa o njihovem
vsakdanjem življenju), s tem pa ogrožajo družbeni in ekonomski red (češ da so
leni, nedelavni in izkoriščajo sistem socialne pomoči)« (prav tam, str. 171).
Negativni stereotipi in predsodki do Romov so tako opazni že pri otrocih, saj so
priučeni in privzgojeni s strani njihovih staršev in ostalih bližnjih. Tako se že v
osnovni šoli romski otroci stigmatizirani s strani slovenskih otrok, ki se iz njih
norčujejo in jih izločajo iz družbe (prav tam).
Negativni stereotipi in predsodki pa na mnogih šolah ne spremljajo le Romov,
ampak tudi pripadnike in priseljence iz drugih držav, na primer iz držav bivše
Jugoslavije. Naloga učiteljev je, da jih poskušajo čim bolj odpraviti in pri otrocih
spodbujajo medsebojno druženje, ne glede na raso, etnijo, vero ali kakršno koli
drugo lastnost, ki označuje pripadnost določeni skupnosti.
2.3.3.3 Reprezentacije starosti in družbenega razreda
V medijskih reprezentacijah so bolj izpostavljeni mlajša in starejša starostna
skupina, saj imata v družbi manj družbene moči od odrasle aktivne populacije in
sta od nje odvisni.
Mediji pogosto ustvarjajo podobo o nekoristnosti starejših in predsodke zoper
njih, pa čeprav so za družbo vseeno koristni – pomagajo pri vzgoji in negi otrok,
so vitalni v tretjem življenjskem obdobju ipd.
Na ta način pa so stereotipno medijsko izpostavljeni tudi mladi. Prikazujejo jih
kot mladino, ki se upira, zganja vandalizem, je zasvojena, konfliktna do staršev,
potrošna, agresivna, nemotivirana za samostojno življenje, lena, izkorišča
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starševske in družbene podpore, dolgo ostaja doma pri starših, je egocentrična in
narcisoidna. Mediji tako oblikujejo leno podobo mladih, ki čaka na to, da jo bo
družba oskrbela. Vendar v resnici pri tem ne gre za lenobnost in nepripravljenost,
ampak za trenutno slabe ekonomske in socialne razmere v Sloveniji. Tako je tudi
mladina v medijih pogosto po krivici negativno stereotipizirana (Počkar in Tavčar
Krajnc, 2011).
Učitelji se lahko na tem mestu z otroki pogovorijo o reprezentacijah, ki se jim
zdijo sporne in jih skupaj interpretirajo.
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2.4

MEDIJSKA VZGOJA

Ker mediji obkrožajo ves svet in so prisotni v našem vsakdanu, tako doma, v
prostem času, kot tudi v šoli in pri pouku, so v razvitem svetu pričeli z medijsko
vzgojo že od otroškega vrtca dalje. Pri medijski vzgoji gre za to, da mi, ko
uporabljamo medije, razmišljamo, kako jih uporabljamo in kaj se lahko iz njih
naučimo, ne pa, da mediji razmišljajo namesto nas.
Namen medijske vzgoje je, da že otroke vzgojimo v medijsko pismene osebnosti.
Medijska pismenost pa obsega dve ravni, reflektivno in produktivno. Pri
reflektivni ravni gre za razmišljanje o medijskih vsebinah in oblikah. Otroci se
morajo naučiti biti kritični do ponujenih izdelkov, do kanalov, ki te izdelke
omogočajo in do lastnikov, ki jih diktirajo. Pri produktivni ravni pa gre za učenje
branja in pisanja tudi na ta način, da otroci sami igrajo medijsko produkcijo tako,
da fotografirajo, izdelujejo plakate, rišejo in pišejo stripe, ustvarjajo časopise,
imajo svojo radijsko postajo, delajo video in filmske izdelke, se igrajo televizijo
ipd. Medijsko izobraževanje in vzgajanje tako omogoča, da se učenci socialno
zbližujejo, krepijo medsebojno komunikacijo in preko množičnih občil tudi
komunikacijo z drugimi. Takšno medijsko opismenjevanje omogoča tudi kritično
razmišljanje o ponujenih medijskih podobah in spodbuja k ustvarjalnemu vstopu v
množičnokomunikacijski prostor (Košir in Ranfl, 1996).
1982. leta so v ZR Nemčiji sprejeli Unescovo deklaracijo o vzgoji za medije.
Predstavniki so zagovarjali dejstvo, da živimo v svetu, v katerem nas obkrožajo
mediji in da je veliko bolje, da sprejmemo njihov vpliv, kot pa da se
obremenjujemo s tem, ali naj njihovo moč obsojamo ali potrjujemo.
Prepričani so bili, da morajo odgovorni vzgojitelji, skupaj s svojimi učenci,
poskušati razumeti razvoj komunikacijske tehnologije in pojasniti posledice, kot
so hiter razvoj dvosmerne komunikacije ter s tem povezana individualizacija in
dostop do informacij. »Medijska vzgoja bo najbolj učinkovita, če bodo starši,
učitelji, medijsko osebje in tisti, ki sprejemajo odločitve (decision-makers), skupaj
spoznali, da morajo prispevati svoj delež pri razvijanju večje kritične zavesti
poslušalcev, gledalcev in bralcev. Večja povezanost med vzgojno-izobraževalnimi
in komunikacijskimi sistemi bi bila nedvomno pomemben korak k bolj
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učinkovitemu izobraževanju« (prav tam, str. 11–12). To je razlog, da morajo biti
vsi učitelji, pa naj gre za starejše ali mlajše generacije, medijsko pismeni, da lahko
medijsko vzgajajo svoje učence. Pri tem pogosto pride do nerodne situacije, ko
učenci samo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo obvladajo bolje od
marsikaterega učitelja.

Glede na to, da mediji temeljijo na sami komunikaciji, lahko na tem mestu
omenim, da angleški sociolog John Thompson razlikuje tri tipe komunikacijskih
procesov. Prvi tip je neprocesna interakcija, pri kateri poteka komunikacija na
podlagi fizične navzočnosti oseb. Med človekoma, ki sta prisotna v komunikaciji,
poteka nek dialog v časovni in prostorski usklajenosti. Drugi tip je posredovana
interakcija, ki pa že vključuje uporabo medijske tehnologije in teče neposredno
kot dialog med določenimi osebami. Te osebe medsebojno komunicirajo preko
telefona, telegrafa ali v današnjem času prek spleta, ni pa nujno, da ta
komunikacija poteka v identičnem času in prostoru. Zadnji tip komunikacijski
procesov pa je Thompson poimenoval posredovana kvazi-interakcija, ki je prav
tako medijsko posredovana, ne teče pa več med posamezniki in ni več dialog,
ampak gre za monolog, pri katerem se čas in prostor neomejeno raztezata. Takšna
interakcija poruši ravnovesje med javnim in zasebnim v življenju ljudi. Po mnenju
Thompsona se delež javnega zelo povečuje, kar naj bi ogrožalo ljudi v njihovi
individualnosti (Potočkar in Tavčar Krajnc, 2011). Predvsem mladi na raznih
blogih in družbenih straneh na svetovnem spletu pogosto delijo svoje osebne
zadeve, fotografije in posnetke z množico nepoznanih ljudi, kar zagotovo ni
najvarnejša poteza. O tem pa bi jih morali podučiti ali starši ali učitelji, saj gre pri
tem pogosto tudi za izdajo osebnih podatkov, ki utegne biti nevarna.

V Piranu je maja 1997 potekala mednarodna konferenca Vzgoja za medije in z
mediji, ki so jo organizirali Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo in
Evropsko združenje za avdiovizualno medijsko vzgojo. Na konferenci so želeli
opozoriti na položaj medijske vzgoje pri nas in ugotoviti, katere glavne aktivnosti
in projekti že potekajo v Evropi in bi lahko v prihodnosti potekali tudi pri nas. Kot

46

je v uvodu zbornika Vzgoja za medije in z mediji, ki je nastal po konferenci,
zapisala njegova urednica, so na konferenci prišli do naslednjega sklepa:
»Zbrani na konferenci smo zapisali, da celovita vzgoja za medije in z
mediji učencem omogoča, da se socialno zbližujejo, krepijo medsebojno
komunikacijo in z vstopom v javna množična občila tudi komunicirajo z
drugimi. Spodbuja jih, da se estetsko izražajo ter z oblikovanjem stališč in
moralnih standardov gradijo svoj osebni etos. Tako zasnovano medijsko
opismenjevanje omogoča kritično razmišljanje o ponujenih medijskih
vsebinah in podobah. Gre za ustvarjalen vstop v množično komunikacijski
prostor. Oboje potrebujemo tako mi, kot otroci, da bi zmogli postati
kritični državljani, ki se zavedajo človekovih pravic in dolžnosti, svoje
človeške in državljanske svobode« (Dragan, 1998, str. 7).
Udeleženci konference so imeli po končani konferenci precej novih zahtev:
-

uvedba medijske vzgoje na vse stopnje šolanja od vrtca do visokih šol, saj
le-ta zagotavlja medijsko pismenost, ki je v današnjem času nujna;

-

medijska vzgoja naj bo medijska podpora vsem učnim predmetom in ne le
krožek, pač pa tudi izbirni predmet;

-

ustrezno usposabljanje učiteljev za delo z mediji in za medije, za kar je
potrebno na vseh šola, kjer izobražujejo učitelje, uvesti ustrezna medijska
znanja;

-

pripraviti seminarje za medijsko usposabljanje učiteljev, pod vodstvom
medijsko pismenih fakultetnih učiteljev z različnih področij in ustanov
(prav tam).

Nacionalni kurikularni svet je leta 1997 na svoji 15. seji sprejel sklep, da postane
medijska vzgoja izbirni predmet v slovenskih osnovnih šolah. Vse predmetne
kurikularne komisije pa so morale svoje učne načrte tudi medijsko podpreti (prav
tam).
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Učitelji in starši pa imajo glede rabe medijev različna mnenja. Mnogi menijo, da
je prevelik vpliv medijev za otroke škodljiv, spet drugi so menja, da je pozitiven.
Odrasli ljudje, ki niso odraščali v času nove komunikacijske tehnologije, imajo
pogosto precej predsodkov do novih medijev.

Seveda negativne posledice uporabe medijev obstajajo. To so na primer motnje v
koncentraciji in pomanjkanje refleksije o prebrani vsebini. Pri mlajših
generacijah, ki odraščajo za računalniki, je drugačna tudi sama struktura mišljenja
kot pri starejših ljudeh. Starejše generacije namreč iščejo odgovore na vprašanja
asociativno, v dejstvenem spominu. Generacije, ki so odraščale za računalnikom,
pa razmišljajo analitično, saj poskušajo najti najhitrejšo pot do odgovora (Gr.,
2012).
Avtor članka Digitalna demenca: ali računalniki res poneumljajo?, ki je bil
objavljen v časopisu Delo, opozarja, da nevrologi še posebej proučujejo dejstvo,
da se današnja mladina težje vključuje v interakcijo z ostalimi ljudmi in ima
manjšo zmožnost empatije, kar so potrdili tudi sami nevrološki testi. Mladina naj
bi imela težave pri razumevanju drugih ljudi in pri tem, da se v njih vživijo, torej
so manj sposobni empatije. Velik del komunikacije namreč danes poteka digitalno
in zato otrokom in mladostnikom primanjkuje neposrednih stikov.
Mnoge pa skrbi, da je zaradi pretirane uporabe nove komunikacijske tehnologije
ogrožena tudi domišljija otrok, ki ves svoj prosti čas preživijo za računalnikom.
Takšen otrok zagotovo nima tako razvite domišljije, kot jo ima otrok, ki svoj
prosti čas preživlja z branjem knjig (prav tam).

Po drugi strani pa ravno digitalna komunikacija in internetni stiki otrokom
omogočajo pogovore s prijatelji, znanci ali celo neznanci iz drugih držav ali celo
drugih kontinentov in s tem se je po zaslugi nove komunikacijske tehnologije
globalno razširila interakcija. Otroci preko stikov s tujci krepijo znanje tujih
jezikov in svoje komunikacijske sposobnosti, ki sicer potekajo posredno, preko
medijev. Tako lahko spoznavajo tudi drugo kulturo in drugačen način življenja
drugje po svetu (prav tam).
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Ne glede na to, da mnogi opozarjajo, da novi mediji vplivajo na to, da se otroci in
mladostniki zapirajo vase in se manj družijo z vrstniki, pa ne smemo zanemariti
dejstva, da mladina hitro sprejme novosti na področju tehnologije in na podlagi
nje tudi vzdržuje stike s sovrstniki.

Psihologinja Astrid Carlous je dejala, da medij sam po sebi ne more poneumljati.
Poneumlja pa lahko njegova napačna raba. Če naučimo otroke računalnik, ali
katerikoli drugi medij, pravilno uporabljati, ima lahko na njih povsem pozitiven
vpliv. Pravilna uporaba v tem primeru pomeni uporabo medija na ta način, da nam
je v korist v vsakdanjem življenju in nam pomaga pri določenih opravilih, obenem
pa nam okrepi tudi določene spretnosti in sposobnosti. Z redno uporabo
računalnika se izboljša celo koordinacija rok in oči, med drugim pa se lahko
izboljša tudi samo prostorsko predstavljanje (prav tam).
Tehnologija napreduje, časi se spreminjajo in zavedati se moramo, da se
vzporedno s tehnologijo razvijajo tudi naši otroci. Že res, da veliko svojega
prostega časa preživijo na internetu, so pa zato prej, preden je postal internet naš
najpopularnejši medij, toliko bolj telefonirali. Številni znanstveniki so mnenja, da
se mora posameznik naučiti ravnati z novimi mediji in v današnjem času je to
resnično zaželeno in skoraj potrebno za uspešno delovanje v družbi.
2.4.1

Učni načrt izbirnega predmeta Vzgoja za medije

Vzgoja za medije je postala izbirni predmet v slovenskih osnovnih šolah leta
1997, ko je nacionalni kurikularni svet na svoji 15. seji o tem sprejel sklep
(Dragan, 1998). Izbirni predmet je seveda dobil tudi svoj učni načrt, zadnji učni
načrt pa je bil napisan leta 2006. Učni načrt Vzgoja za medije vsebuje še
podnaslov, in sicer: tisk, radio, televizija (Košir, 2006). Poleg letnice izdaje
učnega načrta nam že sam podnaslov pove, da bi bil čas, da se učni načrt
posodobi. Novi digitalni mediji, kot je na primer splet, zajemajo zelo malo
prostora, veliko drugih medijev (npr. pametni telefon, tablični računalnik,
interaktivna tabla, družbena omrežja …) pa učni načrt sploh ne omenja.
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Predmet je opredeljen z naslednjimi besedami:
»Izbirni predmet vzgoja za medije je sestavni del devetletnega
osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja v 7., 8. in 9. razredu.
Vzgoja za medije bo omogočila učencem dostop do medijev, naučila jih bo
analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike
(časopis, televizijske in radijske oddaje, iskanje po internetu itd.). Vzgoja
za medije bo medijsko opismenjevala učence za kritično in ustvarjalno
uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi. Pri predmetu si bodo učenci
pridobili znanje in navade, ki jih bodo iz pasivnih potrošnikov izoblikovale
v aktivne državljane« (Košir, 2006, str. 5).
Opredelitev predmeta omenja medijsko opismenjevanje učencev v medijsko
zasičeni družbi. Vendar tako učni načrt, kot tudi njim pripadajoča delovni zvezek
in učbenik ne zavzemata sodobnih medijev, ki jih današnja dejanska medijsko
zasičena družba uporablja. Torej prenos medijske pismenosti na učence temelji na
lastnih interesih učiteljev, saj učni načrt nove komunikacijske tehnologije in
medijev žal ne omenja, enako je z osvajanjem ciljev in standardov znanja.
Bistveni vzroki za uvajanje vzgoje za medije v osnovne šole naj bi bili ravno v
medijski zasičenosti današnjih družb, ideoloških vplivih medijev, visoki ravni
medijske produkcije, vse večjemu pomenu informacij, potrebah izobraževanja
mladih za nadaljnje izzive, prevladi vizualnega sporazumevanja, nacionalnih in
internacionalnih pritiskih na privatizacijo informacij ter deregulaciji tiska in RTV
sistemov (prav tam).
Učni načrt in posledično predmet vzgoja za medije sta sestavljena iz treh
tematskih sklopov – tisk, radio in televizija. Vsak izmed sklopov naj bi se
obravnaval eno leto. Vsak učenec se lahko sam odloči, ali bo v zadnjem triletju
osnovne šole obiskoval vse tri tematske sklope, ali samo enega, ali pa bo katerega
vmes preskočil. Izbirni predmet torej ni pogojen s triletnim obiskovanjem, izbira
posameznega sklopa je prepuščena učencem, se pa vsebine vsebinsko
dopolnjujejo. Predmet se izvaja enkrat tedensko, po eno šolsko uro (prav tam).
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Pri predmetu tisk so poudarjene medijske teme tiska. Učenci se seznanijo s
skupnimi značilnostmi množičnih medijev, z razlikami med različnimi načini in
oblikami sporočanja (novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument,
fotografija, video, glasba, film, internet) ter se učijo razlikovati med oglaševanjem
in propagando ter novinarskim sporočanjem. Na koncu leta izdelajo tudi svoj
časopis (prav tam).
Predmet radio poudarja radijske medijske vsebine, pri njem učenci soustvarjajo
svoje radijske oddaje in se seznanijo z različnimi medijskimi občinstvi (prav tam).
Predmet televizija pa učence seznanja s televizijo in njenimi značilnostmi. Učenci
in učitelj se povežejo z lokalno televizijsko postajo in z njeno pomočjo oblikujejo
svojo televizijsko oddajo. Pri predmetu televizija se začne končno omenjati tudi
internet in njegovo delovanje. Učitelji učence seznanijo z učinki množičnih
medijev in problematiko, povezano z mediji, vezano na nasilje, idole in stereotipe.
Ob koncu leta naj bi učenci predstavili morebitno spremembo svojih navad
spremljanja množičnih medijev in napisali pisma uredništvom, v katerih naj bi
predstavili pobude za spremembo medijskih vsebin (prav tam).
Predmet tisk je zasnovan tako, da se učenci prvotno seznanijo z mediji nasploh.
Gre za nekakšen uvod v (po želji) triletni predmet vzgoja za medije, šele kasneje
pa se preide na podrobneje seznanjanje s tiskom. Sestavljen je torej iz naslednjih
vsebin: skupne značilnosti medijev, nastanek in razvoj medijev, značilnosti
tiskanih medijev, delitev tiska, novinarska etika, oglaševanje in propaganda,
konstrukcija medijske realnosti, delo novinarja pri časopisu ter kako postati
kritični medijski posameznik (prav tam).
Tudi uvod v predmet radio temelji na splošni vsebini: skupne značilnosti medijev.
Nadaljnje vsebine pa so v večini vezane na radio: nastanek radia, značilnosti
radia, delitev radijskih postaj, novinarska etika, oglaševanje in propaganda,
konstrukcija medijske realnosti, novinarsko delo pri radiu, medijsko občinstvo ter
kako postati kritični medijski posameznik (prav tam).
Tudi predmet televizija se začne z vsebino: skupne značilnosti medijev in se
nadaljuje z naslednjimi vsebinami: nastanek televizije, značilnosti televizije,
delitev televizijskih postaj, novinarsko delo pri televizijskem mediju, internet,
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učinki množičnih medijev, mediji in idoli, mediji in nasilje, mediji in stereotipi ter
kako postati kritični medijski posameznik (prav tam).
Že res, da so bili pred nekaj časa bistveni mediji, ki so se med ljudmi najbolj
uporabljali, zgoraj omenjeni posamezni izbirni predmeti tisk, radio in televizija,
vendar je znanost napredovala in prav je, da se skupaj z znanostjo spreminjajo
tudi učni načrti in pouk pri posameznih predmetih. Tako kot k pouku slovenščine
uvajamo novosti in morebitne spremembe pravopisa in tako kot pri zgodovini po
potrebi spreminjamo zemljevide, tako je potrebno tudi posodobiti predmet vzgoja
za medije. Nove komunikacijske tehnologije in mediji so že popolnoma preplavile
svet in predvsem mlade generacije in prav je, da učence o tem seznanjamo. Zelo
pomembna na tem mestu je varna uporaba novih komunikacijskih tehnologij, še
posebej spleta, zato bi morali novosti čim prej vpeljati v sodobni pouk. Na tem
mestu pa si je potrebno zastaviti še vprašanje, če ni mogoče v prihodnosti dobro
predmet vzgoja za medije vpeljati kot obvezni in ne le izbirni predmet.
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2.5

UPORABA

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE

TEHNOLOGIJE V RAZREDU
Informacijsko-komunikacijska tehnologija in posledično tudi vzgoja za medije
spadata v skupino šolskih predmetov, ki se neprestano spreminjajo in
posodabljajo. Ključnega pomena, da se izognemo položaju, v katerem ima učenec
boljše znanje od učitelja je, da smo pozorni na ustrezno usposobljenost učiteljev
za informacijske tehnologije. Potrebni elementi, ki jih morajo imeti predvsem
učitelji informacijske tehnologije oz. vzgoje za medije, in seveda tudi učitelji na
razredni stopnji ter ostali predmetni učitelji, so kompleksen in dinamičen nabor
učiteljevih kvalitet, razvit ustvarjalni odnos in razvita komunikacijska kompetenca
(Noga, 2011).
V zadnjem času je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v razredu s
strani učiteljev precej napredovala. Domneva se, da ima informacijskokomunikacijska tehnologija pozitiven vpliv na učenje. Koristi, ki jih prinaša
informacijsko-komunikacijska tehnologija, so več kot le uporaba računalnika in
interneta, raztezajo se namreč tudi v uporabo drugih tehnologij, kot so digitalne
kamere in mobilni telefoni (dandanes tako imenovani pametni telefoni), kar lahko
spodbuja tako učenje kot tudi osebnostni razvoj.
V publikaciji Key Data on Learning and Innovation trough ICT at School in
Europe so Ranguelov, Horvath, Dalferth in Noorani (2011) so razpravljali o
ključnih podatkih o učenju in inovacijah z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo v šolah po Evropi. Cilj te publikacije je med drugim tudi ta, da se
teoretični okvir razširi iz poučevanja in učenja z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo na njeno uporabo in spodbujanje inovacij v izobraževalnih procesih
ter spodbujanje razvoja ustvarjalnosti učencev.
Študija proučuje razvoj infrastrukture informacijsko-komunikacijske tehnologije v
šolah v smislu mrež, strojne in programske opreme. Prav tako obravnava, kako se
informacijsko-komunikacijska tehnologija uporablja v izobraževalne namene in
kako jo vključujemo v učne načrte. Nadalje se osredotoča na svojo vlogo pri
omogočanju razvoja inovativnih učnih metod. Nazadnje pa še oceni vlogo
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informacijsko-komunikacijske tehnologije pri razvoju veščin 21. stoletja (prav
tam).
V večini držav v Evropi se trenutno spodbuja uporaba mnogih različnih orodij
informacijsko-komunikacijske tehnologije za poučevanje in učenje. Priporočajo
oz. predlagajo, da učitelji uporabljajo različno strojno opremo, vključno z
računalniki, projektorji, DVD-ji, televizijami, kamerami, pametnimi tablami oz. etablami ter virtualna učna okolja, na katerih se ustvarjajo osebna spletna učna
mesta. Razmeroma malo držav priporoča ali predlaga uporabo mobilnih naprav in
bralcev e-knjig.
Države,

ki

priporočajo

ali

predlagajo

uporabo

orodij

informacijsko-

komunikacijske tehnologije v razredu, ponujajo tudi podporo in svetovanje za šole
in učitelje, ki uporabljajo ta orodja.
Večinoma se za poučevanje in učenje v razredu bolj priporoča uporaba posebne
programske opreme informacijsko-komunikacijske tehnologije, kot pa strojne
opreme. Vrste programske opreme, ki jih spodbujajo skoraj vse države Evrope,
vključujejo učiteljsko programsko opremo – splošne pisarniške aplikacije, kot so
programi za obdelavo besedil in preglednic; multimedijske aplikacije; digitalne
učne igre; komunikacijska oprema, kot so spletna pošta, klepet ali forumi ter
digitalni viri, na primer enciklopedije in slovarji (prav tam).
Informacijsko-komunikacijska tehnologija se v šolah običajno uporablja za
komunikacijo s starši. Komunikacija med šolo in starši je pomemben del
vsakdanjega upravljanja šole. Zaradi široke razpoložljivosti računalnikov in
dostopnosti do interneta skoraj v vsakem gospodinjstvu, skušajo šole vse bolj
komunicirati s starši z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Takšen
način komuniciranja lahko poteka preko informacij, ki jih šola staršem ponuja na
šolski spletni strani, ali pa še bolj osebno, preko spletne pošte ali šolskih portalov
(prav tam).
Takšnega načina uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovnih
šolah se poslužujejo tudi slovenske osnovne šole. Vse bolj se spodbujajo in
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uporabljajo projektorji, računalnike ima praktično že vsaka učilnica, prav tako
imajo na vseh šolah v učilnicah tudi dostop do spleta. Nekaj osnovnih šol
uporablja tudi tako imenovane interaktivne ali pametne table. Slovenija, kar
zadeva uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, prav nič ne zaostaja za
ostalimi evropskimi državami. Na večini osnovnih šol se namreč uporablja že eredovalnica, preko katere učitelji starše sproti obveščajo o prisotnosti učenca,
njegovih ocenah ipd. Starši

imajo tudi možnost mobilnega obveščanja o

otrokovih ocenah.
2.5.1

Primerna tehnologija v razredu

Učitelji so pogosto prepričani, da bodo učenci našli novo motivacijo ravno v
moderni tehnologiji in zato se lahko zgodi, da ne premislijo dobro, kaj vse mora
tehnologija vsebovati, preden jo v pričakovanju rezultatov in zainteresiranosti s
strani učencev, uporabijo v razredu (Tehnologija, primerna za v razred, 2015).
Za motivacijo učencev namreč niso dovolj dolgočasne in slabo pripravljene
predstavitve – že res, da mogoče le-te malce olajšajo delo učitelja, vendar
učencem ne odgovarjajo in vprašanje je, koliko le-ti odnesejo od njih, pod
vprašanjem pa je tudi vzdrževanje redu in discipline. S takšnimi predstavitvami
imajo mogoče učitelji res manj dela s podajanjem snovi, zato pa ga imajo toliko
več z vzdrževanjem discipline.
Da bo učna ura z uporabo določene tehnologije za učitelja in seveda tudi učence
uspešna, mora kot prvo, učitelju olajšati življenje (prav tam). To pomeni, da mu
ne sme povzročati ogromno dela pri sami pripravi ter muk ob predvajanju ali
predstavljanju le-te – pogosto se zgodi, da učitelji s težavo posegajo po določenih
tehnologijah, ker menijo ali pa so slišali od sodelavcev, da so dobre za učence. Pa
vendar le s težavo posegajo po njej in takšni bodo posledično tudi rezultati – če bo
učitelj z odporom posegal po določeni tehnologiji, bodo odpor začutili tudi učenci
in bolje je, da je v takšnih primerih sploh ne uporablja.
Poleg tega mora biti tehnologija »dostopna vsem učencem – tako ekonomsko kot
glede na njihove psihične in fizične zmožnosti« (prav tam). To pomeni, da mora
učitelj uporabljati tehnologijo, do katere lahko učenci dostopajo tudi doma (v
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primeru, da jo bodo potrebovali še za domače delo). Dostopna pa jim mora biti
tudi po znanju in sposobnostih – z njo morajo biti seznanjeni, poznati morajo
njeno delovanje in jo do določene mere tudi sami obvladati.
In kar je na koncu, ko od učencev zahtevamo rezultate, najpomembneje,
»tehnologija mora učencem olajšati učenje. Naloga tehnologije v razredu ni, da
zabava, temveč da spodbuja poglobljeno učenje« (prav tam). Zato so mogoče
piskajoči zvoki ob menjavi diapozitivov povsem nepotrebni, saj učence zabavajo
do te mere, da jih spodbudijo k ponavljanju zvokov, smejanju, spogledovanju …
kar pa seveda pripelje do padca discipline in koncentracije v razredu.
2.5.2

Učiteljeva vloga

Vloga učitelja v današnjem času ni več le podajanje vsebine, dejstev, teorije,
informacij, zgodb, datumov, formul in podobnih zadev, saj lahko v 21. stoletju
omenjene stvari učenci najdejo kjerkoli in kadarkoli. Naloga učitelja je, da pri
učencih spodbuja ustvarjalnost in radovednost. Učence mora naučiti razmišljati
izven začrtanih okvirjev. Pomembno je, da osvojijo dejstvo, da ne smejo zaupati
vsem, kar slišijo, ampak se naučijo preverjanja verodostojnosti informacij. Že
same informacije na spletu niso vedno verodostojne, saj lahko uporabniki sami
objavljajo vsebine na raznih blogih, Wikipediji in podobnih straneh. Pomembno
je, da se učenci tega zavedajo in znajo najti ustrezne spletne strani, članke ali
knjige, kjer lahko preverijo verodostojnost teh informacij. Pomembno je tudi, da
se učenci naučijo kritično misliti. Tako bodo lahko pridobljene informacije
ustrezno vrednotili, povezovali in analizirali. Zelo posebnega pomena za učence
pa je sama komunikacija. Ta je sicer z uporabo moderne tehnologije postala vse
bolj neosebna. Učenci so čedalje manj sposobni osebno komunicirati in
navezovati stike, zato je učiteljeva naloga, da le-to pospešeno spodbuja, obenem
pa prispeva tudi k spodbujanju komunikacije med učenci preko družabnih
omrežij. S tem prispeva tudi k reševanju aktualnih problemov, ki nam jih prinaša
tehnologija (Ploj Virtič in Pšunder, 2015).
Poleg tega je naloga učitelja učencem privzgajati določene vrednote,
najpomembnejše izmed njih pa so zagotovo odgovornost, zanesljivost in
integriteta. Pri slednjih so za privzgajanje v določeni meri odgovorni tudi starši, z
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vstopom učenca v sekundarno socializacijo, torej v vrtec in kasneje v šolsko
okolje, pa skrb v manjši meri najprej prevzame vzgojitelj in kasneje v veliki meri
še učitelj.
Za to, da so pri učencih dosežene vse zgoraj omenjene naloge učitelja pa mora
učitelj sam dobro premisliti, katera orodja bo za to uporabil in katere probleme bo
zastavil učencem (prav tam). Večina učencev je namreč zagotovo uporabnikov
najrazličnejših družabnih omrežij in učitelj jih lahko izzove k sodelovanju in
komuniciranju preko družabnih omrežij tudi za šolske potrebe, pridobivanju in
diskutiranju o podatkih, uporabi elektronske pošte in strani za nalaganje
dokumentov, fotografij in videoposnetkov, kot so Dropbox, Google Drive in
podobno.
Vsekakor je vloga učitelja, da pri pouku aktivno vključi učence k uporabi
informacijsko-komunikacijske tehnologije in nikakor ne zgolj pasivno, za
prepisovanje

s

projekcije.

Informacijsko-komunikacijska

tehnologija

v

izobraževanju nikakor ni motivator, ki učence zabava, ampak je sredstvo, s
pomočjo katerega lahko kot učitelji prispevamo k dolgoročnim rezultatom,
razvoju ustvarjalnosti in vsekakor sredstvu, s pomočjo katerega se učenci učijo,
raziskujejo in rešujejo probleme, ga smiselno uporabljajo ter kritično vrednotijo
(Ploj Virtič in Dolenc, 2014).
»Pri tem se je treba zavedati, da sodobna informacijska tehnologija sama po sebi
ne spreminja načina poučevanja in učenja. Tehnologija mora postati del kulture in
pedagogike, ki omogoča premik k poučevanju, ki je usmerjeno na učenca kjer koli
in kadar koli« (Šverc, Flogie, Perčič, Kovačič in Vičič Krabonja, 2012, str. 151).
2.5.3

E-izobraževanje

Pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v razredu pa se mi zdi
pomembno omeniti še e-izobraževanje. Pri tem gre za širok pojem, ki je povezan
z vsakim omogočanjem učnih aktivnosti, dogodkov, procesov, skupnosti in
podobnih stvari s pomočjo elektronskih medijev. Pod elektronske medije se
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štejejo internet, optični nosilci, mobilne naprave, televizija … (Ploj Virtič,
Zorman in Dinevski, 2012).
Da je proces izobraževanja uspešen, je potrebno ustvariti raznoliko in spodbudno
učno okolje. Kadar gre za e-izobraževanje je pomembno, da kombiniramo
najustreznejše didaktične in medijske formate (prav tam).
Kombinirano izobraževanje vključuje najustreznejše didaktične pristope, tehnične
storitve in medijske formate. Vrste kombiniranega izobraževanja so: on-line in
off-line izobraževanje, sinhrono in asinhrono izobraževanje, multimedija, različni
didaktični pristopi, različni načini dostavljanja vsebin, samostojno in skupinsko
učenje ter formalno in neformalno izobraževanje (prav tam).
Pri on-line izobraževanju gre za računalniško komunikacijo med uporabniki, ki
poteka preko virtualnega sveta, pri off-line izobraževanju pa za neposredno
komunikacijo med ljudmi, torej osebno komunikacijo med posamezniki v realnem
svetu (prav tam).
Sinhrono izobraževanje poteka tako, da učenje in poučevanje potekata v istem
času, medtem ko sta učenec in učitelj fizično ločena. To pomeni, da učenec
spremlja in posluša učitelja po televiziji, telefonu, radiu, preko spletnih
seminarjev ali konferenc, spletnih predavanj ali podobnih zadev, ki potekajo v
živo. Učenje in poučevanje pri asinhronem izobraževanju pa ne potekata
istočasno, prav tako sta fizično ločena učitelj in učenec. Pri asinhronem
izobraževanju gre za učenje in poučevanje preko elektronske pošte, elektronsko
shranjenih seminarjev, forumov, tečajih in predavanjih na videoposnetkih ipd.
(prav tam).
Pri multimedijah pa gre za to, da so informacije zbrane v več medijih. To pomeni,
da na primer pri podajanju informacij uporabimo kombinacijo besedila in video
posnetka, kombinacijo besedila in slik ali katero koli drugo kombinacijo,
sestavljeno iz vsaj dveh medijev. Pri tem pa moramo biti izredno pazljivi, da ni
kombinacija medijev za poslušalce moteča, saj tako njen učinek ne bo uspešen
(prav tam).
V pedagoških procesih poznamo najrazličnejše didaktične pristope, le-ti pa so
odvisni tudi od predmetov samih. V e-izobraževanju lahko uporabimo ogromno
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didaktičnih elementov, najpogosteje uporabljeni pa so: testi znanja, naloge za
samostojno delo učencev, vmesna preverjanja znanja, ki nudijo tudi povratno
informacijo, igre vlog, seminarji, delavnice, razprave, video vsebine, avdio
vsebine … (prav tam).
Pri različnih načinih dostavljanja vsebin pa gre za to, da lahko besedilo, zvok,
sliko, video in ostale medije dostavljamo na različne načine. Dostavljamo jih
lahko preko televizije, računalnika, tabličnega računalnika, pametnega telefona,
elektronske table ali kakšne druge pametne naprave. Pri vseh naštetih napravah pa
je potrebno upoštevati tako prednosti kot tudi slabosti.
E-izobraževanje ne poteka vedno preko samostojnega učenja. Vsekakor lahko
poteka izključno tako, vendar lahko višje cilje dosežemo s kombinacijo
samostojnega in sodelovalnega oz. skupinskega učenja. Tako lahko na primer
organiziramo skupino učencev, ki bo z uporabo e-medija izvedla projektno nalogo
(prav tam).
Formalno in neformalno izobraževanje pa se ločujeta v sami lokaciji. Formalno
izobraževanje namreč poteka v razredu, medtem ko neformalno izobraževanje
poteka kjerkoli, izven razreda. Neformalno izobraževanje tako lahko poteka na
ekskurziji, v knjižnici, na športnem dnevu, na kakšnem koncertu, prireditvi,
proslavi ipd. (prav tam).

Vsekakor z uvedbo e-izobraževanja prihaja tako do prednosti kot tudi slabosti.
Tako enih kot tudi drugih se je potrebno dobro zavedati. Novosti je vedno dobro
vpeljati v proces poučevanja in kot učitelji se jih ne smemo bati, ampak moramo k
njim pristopati pozitivno in v pozitivnih pričakovanjih, saj lahko le tako pridemo
do uspešnih rezultatov in novih izzivov.
Ena izmed pogostih ovir pri vpeljevanju tehnologije na šolah so zagotovo finance.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija in mediji, ki nam jih ponuja, so precej
dragi, poleg tega pa ogromno denarja zahteva še njihovo vzdrževanje, oprema in
potrebni programi. Vendar je pozitivna plat e-izobraževanja ta, da se po začetnem
vložku denarja v vzpostavitev le-tega stroški izvedbe znižajo. Poleg tega je tudi
dostop do vsebin povsem neomejen, tako glede na lokacijo kot tudi na čas. Eizobraževanje je dobro prilagojeno tudi vsakemu posamezniku, saj si lahko z njim
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učenci brez problema prilagajajo hitrost učenja glede na svoje sposobnosti. Tako
e-izobraževanje ponuja tudi več individualnega dela in posledično tudi hitrejše
individualne rezultate. E-izobraževanje vključuje učence tudi v različna družbena
omrežja, forume in klepetalnice ter jih spodbuja k uporabi le-teh, tako v
izobraževalne kot tudi družbene namene. Kadar govorimo o e-izobraževanju, pa
smo lahko prepričani, da nam le-to ponuja najrazličnejše medije in pogosto se
lahko sami odločamo, kateri medij oz. katera kombinacija medijev nam najbolj
ugaja ter bo za nas najprimernejša, da bomo pri učenju po njej posegali. Poleg
tega pa e-izobraževanje tako učiteljem kot tudi učencem nudi razvoj e-pismenosti,
ki je kasneje uporabna tudi na drugih področjih (prav tam).
Seveda pa se je, kot sem že zgoraj omenila, potrebno zavedati tudi
pomanjkljivosti, ki jih prinaša e-izobraževanje. Ena, najbolj opazna, je zagotovo
neosebna komunikacija. Pogovori med učiteljem in učencem ter medsebojno med
učenci namreč potekajo preko družabnih omrežij in elektronske pošte, neosebna
pa so lahko tudi predavanja. V današnjem času, zaradi poplave nove
komunikacijske tehnologije in medijev, pa osebne komunikacije med posamezniki
ter na splošno v družbi bistveno primanjkuje. Poleg tega ima učitelj ogromno dela
za pripravo vsebin, da so le-te za učence ustrezne in predvsem koristne. Uporaba
e-izobraževanja pa lahko pripelje tudi do tega, da se učenec počuti izoliranega ali
pogreša socializacijo, torej druženje z vrstniki, sošolci ter osebne stike z njimi.
Pogosto pa se v izobraževalnih ustanovah in na raznih predavanjih dogaja, da
pride do težav ne le pri sami vzpostavitvi tehnologije (ki je za učitelje pogosto
problem), temveč tudi do problemov s počasnim prenosom interneta, na to pa
učitelji sami res nimajo vpliva. Poleg tega pa je problem e-izobraževanja,
predvsem v osnovni šoli, tudi ta, da se določeni didaktični pristopi ne dajo izvajati
v e-obliki. Učenci so, tako kot sem že omenila, potrebni socializacije, osebnih
stikov, osebne komunikacije in medvrstniških odnosov in ne smemo jih
popolnoma izolirati in posaditi le pred male ekrane, pa čeprav nam ti ponujajo
dober pregled vsebin in prenos znanja preko njih na učence v mogoče celo
hitrejšem času (prav tam).
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Sama menim, da je uporaba e-izobraževanja precej pozitivna, v kolikor se jo
učitelj loti v zmernih količinah in v neprestanem nadzoru nad učenci. Pomembno
je, da vidi, ali njena uporaba učencem pomaga in olajša učenje, ali jim ga mogoče
celo oteži in se jo učenci lotijo z muko. Prepričana sem, da bo v prihodnosti eizobraževanje prevladalo v izobraževalnih ustanovah, potrebno pa ga je vpeljevati
pazljivo in počasi ter neprestano spremljati njegove vplive na učence.
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3

EMPIRIČNI DEL
3.1

RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
3.1.1

Opredelitev problema in ciljev raziskave

Vzgoja za medije je področje, ki je v današnjem času, ko živimo v medijski
družbi, izredno pomembno. Pri tem gre za vzgajanje in učenje za delo z mediji, ki
nam bodo koristili pri izobraževanju in pomagali pri določenih opravilih. Za
današnjo mladino je izrednega pomena, saj predvsem novejša tehnologija prinaša
tako pozitivne kot tudi negativne vplive. Prav je, da mladi po novejših medijih
posegajo, vendar jih moramo naučiti pravilne uporabe le-teh.
Informacijska tehnologija tako v moderni družbi postaja vse bolj dominantna za
učence. Mnogi otroci so že od predšolskega obdobja aktivni uporabniki
najnovejših medijev in imajo tako ob vstopu v šolo številne izkušnje ter
spoznanja. Včasih se lahko spoznajo na določene najnovejše informacijske
tehnološke produkte celo bolje kot učitelji, seveda odvisno od tega, kateri
generaciji pripada učitelj. Ena izmed ključnih nalog učitelja je, da učence nauči
varne in pravilne uporabe predvsem nove komunikacijske tehnologije, pod katero
uvrščamo računalniško tehnologijo in internet ter njima pripadajoče medijske
vsebine.
Glede na to, da sodobni pouk danes vse bolj temelji na informacijski tehnologiji,
jo morajo tako učitelji kot tudi učenci znati pravilno, varno in odgovorno
uporabljati. Na tem mestu se torej zelo upravičeno poraja tudi vprašanje, kako je z
otroki, ki živijo v družinah, kjer nimajo dovolj finančnih možnosti, da bi sledili
najnovejšim izdelkom informacijske tehnologije ali sploh nimajo možnosti za
nakup kakršnega koli računalnika, tablice ali pametnega telefona. Vprašanje je, do
katere mere uspejo učenci, ki se z novo komunikacijsko tehnologijo v svojem
predšolskem obdobju ne srečujejo doma ali pa živijo v izrazito nestimulativnem
medijskem okolju (računalnik uporabljajo le za igranje igric, brskanje po
družabnih omrežjih ipd., ne pa v koristne namene; neselektivno gledajo
televizijo …), nadoknaditi še njim neznano in dohiteti sošolce pri obvladovanju
uporabe medijev, ki jih v šoli uporabljajo.
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Ravno iz zgoraj navedenih vprašanj, ki se porajajo o vzgoji za medije na razredni
stopnji, sem v svojem magistrskem delu preučila, kakšna je razlika pri uporabi
informacijsko-komunikacijske tehnologije med otroki, ki prihajajo iz medijsko
spodbudnega okolja, in otroki, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja ter
ali obstaja razlika o pogostosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
med deklicami in dečki. Poleg tega me je zanimalo tudi, ali se učenci zavedajo
pasti uporabe spleta in ali obstaja razlika v varni uporabi spleta med učenci, ki
prihajajo iz medijsko spodbudnega in učenci, ki prihajajo iz medijsko
nespodbudnega okolja.
Učencem sem tako razdelila anketni vprašalnik, pridobljene odgovore pa
analizirala in interpretirala.
3.1.2

Splošno

uveljavljena

stališča

in

raziskovalna

vprašanja
V empiričnem delu želim potrditi naslednja splošno uveljavljena stališča in na
podlagi tega oblikovana pričakovanja:
1. Otroci iz medijsko spodbudnega okolja si več oz. raje pomagajo pri
domačem učenju z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo oz. mediji kot
učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja.
2. Dečki pri domačem učenju pogosteje in raje posegajo po informacijskokomunikacijski tehnologiji kot deklice.
3. Učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja, uporabljajo medije
doma v večji meri za igranje kot učenci, ki prihajajo iz medijsko
spodbudnega okolja.
4. Otroci iz medijsko spodbudnega okolja ocenjujejo (vrednotijo) posamezne
medije informacijsko-komunikacijske tehnologije (interaktivno tablo, eučbenik, splet), ki jih uporabljajo pri pouku, kot bolj uporabne kot otroci, ki
prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja.
5. Dečkom se v šoli zdijo posamezni mediji informacijsko-komunikacijske
tehnologije bolj uporabni kot deklicam.
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6. Otroci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, se bolje zavedajo pasti
uporabe spleta in pri njegovi uporabi kažejo varnejšo prakso kot otroci, ki
prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja.
Sklop raziskovalnih vprašanj, nanašajoč na domače okolje:
1. Ali si učenci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, uspešneje
pomagajo

pri

domačem

učenju

z

informacijsko-komunikacijsko

tehnologijo kot učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja?
2. Ali dečki pri domačem učenju bolj posegajo po informacijskokomunikacijski tehnologiji kot deklice?
3. Ali učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja, uporabljajo
medije doma v večji meri za igranje kot učenci, ki prihajajo iz medijsko
spodbudnega okolja?
Sklop raziskovalnih vprašanj, nanašajoč na šolsko okolje:
4. Ali učenci iz medijsko spodbudnega okolja ocenjujejo (vrednotijo)
posamezne medije informacijsko-komunikacijske tehnologije (interaktivno
tablo, e-učbenik, tablični računalnik …), ki jih uporabljajo pri pouku, kot
bolj sprejemljive kot otroci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega
okolja?
5. Ali se zdijo dečkom, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, v šoli
posamezni mediji informacijsko-komunikacijske tehnologije bolj uporabni
kot deklicam?
Raziskovalno vprašanje, nanašajoče na varno uporabo spleta:
6. Ali se otroci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, bolje zavedajo
pasti uporabe spleta in pri njegovi uporabi kažejo varnejšo prakso kot
otroci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja?
3.1.3

Anketna vprašanja za učence

Sklop anketnih vprašanj za učence, ki se nanašajo na domače okolje:
1. Naštej medije, ki jih (ti) uporabljaš doma.
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2. Naštej medije, ki jih doma uporabljajo tvoji starši.
3. Za kaj vse uporablja računalnik tvoja mami? Kaj vse dela na njem?
4. Kaj pa oče, kaj vse počne na njem?
5. Kdaj ste doma dobili prvi računalnik?
6. Kdo doma največkrat uporablja računalnik?
7. Kaj misliš o tem? Ti to odgovarja, ali bi se morali v bodoče dogovoriti
drugače?
8. Ali maš čisto svoj računalnik? Napiši, kdaj si ga dobil.
9. Ali imaš svoj tablični računalnik?
10. Imaš pametni telefon?
Sklop anketnih vprašanj za učence, ki se nanašajo na šolsko okolje:
11. Naštej medije, ki jih uporabljate v šoli.
12. Kateri medij se ti zdi v šoli najbolj uporaben?
13. Ali ima tvoj učitelj interaktivno tablo?
14. Razloži, za kaj vse jo uporablja.
15. Jo uporablja vedno, vsakodnevno?
16. Ti je všeč takšen način dela?
17. Ali vam učitelj kdaj s pomočjo interaktivne table ali projektorja
pripoveduje e-slikanico (projicira slike, ki si sledijo tekom literarnega
besedila, na tablo)?
18. Ali poteka pripovedovanje literarne slikanice vedno na takšen način ali
samo ob posebnih priložnostih? Kdaj?
19. Ti je všeč takšen način pripovedovanja?
20. Če uporabljate e-učbenike, napišite, katere in za katere predmete.
21. Ali zapisane e-učbenike vedno uporabljate ali samo ob posebnih
priložnostih (Katerih?)?
22. Ti je všeč delo z e-učbenikom?
23. Imate v svoji učilnici dostopnost do spleta?
24. Napiši, kdaj, ob katerih priložnostih, pri pouku uporabljate splet?
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Sklop anketnih vprašanj za učence, ki se zopet nanašajo na domače okolje:
25. Obkroži, s katero informacijsko-komunikacijsko tehnologijo vse si
pomagaš pri domačem učenju? Zraven dopiši, s katerim programom,
aplikacijo, stranjo …
26. Ali uporabljaš splet, kadar doma iščeš kaj, kar potrebuješ pri šolskem delu
(za domačo nalogo, učenje, podrobnejšo razlago določene snovi …)?
27. Kdo te pri tem spodbuja?
28. Kako ti pri tem pomaga?
29. Ali si z veseljem pomagaš s spletom, ali to storiš nerad?
30. Ali imaš na mobilnem telefonu kakšno aplikacijo, s katero si pomagaš pri
učenju, domačih nalogah ali pripravi kakšnih referatov (npr. aplikacijo za
matematične enačbe, reševanje računov …)?
31. Če ja, katero?
32. Ali takrat, ko ne veš, kako bi se lotil kakšne domače naloge ali šolskega
dela, pokličeš sošolca?
33. Kako ti po navadi sošolec/sošolka svetuje?
34. Vzemimo nek navaden dan, ko uporabljaš računalnik. Recimo, da si ta dan
lahko na računalniku 3 ure. Koliko časa se boš igral in koliko časa se boš
učil?
Sklop anketnih vprašanj za učence, ki se nanašajo na varno uporabo spleta:
35. Katera družabna omrežja uporabljaš (Facebook, Twitter, Instagram,
Tumblr, Ask …)?
36. Naštej 3 osnovna pravila za varno uporabo družabnih omrežij.
37. Ali na družabnih omrežjih velikokrat objavljaš fotografije in kakšne?
38. Koga vse sprejemaš/dodajaš za prijatelje?
39. Ali tvoji starši vedo, na katerih družabnih omrežjih vse si aktiven?
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3.2

METODOLOGIJA
3.2.1

Opredelitev metode

V svojem raziskovalnem delu sem uporabila kombinacijo kvantitativne in
kvalitativne metode. Anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila učencem, namreč
vsebuje tako zaprta vprašanja, ki sem jih obdelala s kvantitativno analizo, kot tudi
odprta vprašanja – pri teh sem se lotila kvalitativne analize odgovorov po metodi
strukturiranega intervjuja.

Kvalitativna raziskava je raziskava, ki je sestavljena iz izkustvenega gradiva,
zbranega v raziskovalnem procesu, besednih opisov ali pripovedi. V raziskavi je
gradivo besedno analizirano in obdelano, brez številskih izrazov (Mesec, 1998,
povzeto iz Vogrinc, 2008).
Pri kvalitativni raziskavi gre predvsem za preučevanje lastnosti in značilnosti neke
dejavnosti, skupine, situacije in gradiva. Ni pa pomembno, kako pogosto se
posamezna lastnost pojavi in kako vse bi jo evalvirali (Fraenkel in Wallen, 2006,
povzeto iz Vogrinc, 2008).
»Kvalitativni raziskovalci si prizadevajo, da bi v raziskovalno poročilo vključili
čim več natančnih in čim bolj podrobnih opisov proučevanih situacij. Izhajajo iz
predpostavke, da ni nič trivialno, da ima vsak podatek potencialno vrednost, da z
njim pojasnimo proučevano situacijo. Raziskovalno poročilo navadno vključuje
tudi citate« (Vogrinc, 2008, str. 48).
Kvalitativna študija primera torej poteka tako, da se zberejo potrebni podatki o
primeru, ki jih je nato potrebno organizirati in analizirati. Ugotovitve prikažemo v
obliki poročila. Kvalitativna raziskava običajno poteka na študiji enega primera
ali majhnega števila primerov (Sagadin, 2004). Moja raziskava sicer temelji na
študiji 33 primerov, vendar je ta številka toliko večja zaradi nekaterih zaprtih
vprašanj, ki jih anketni vprašalnik vsebuje in se obdelujejo na kvantitativen način.
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Zaradi zaprtih vprašanj anketnega vprašalnika pa bo moja raziskava deloma tudi
kvantitativna. »Informacije, zbrane v tej obliki, se pogosto uporabljajo za
statistično analizo. Ta raziskovalna metoda je zelo strukturirana in pod nadzorom,
zato nam lahko brez težav nudi številčne podatke. Rezultati se lahko izkažejo za
zelo pomembne. Tudi raziskava iz majhnega števila oddajnih mestih se lahko
uporablja za določanje verjetnih značilnosti večje skupine potrošnikov.
Kvantitativna raziskava je na voljo v številnih oblikah, najbolj priljubljene oblike
so ankete, sledenje, opazovanje in poskusi« (»Kvantitativna raziskava«, b. l.).
Sama bom torej pri svoji raziskavi uporabila anketni vprašalnik.
3.2.2

Raziskovalni vzorec

Raziskovalni vzorec je sestavljen iz 33 učencev 4. a in 4. b razreda Osnovne šole
Tončke Čeč iz Trbovelj. Anketni vprašalnik je od 33 učencev rešilo 9 deklic in 24
dečkov, stari pa so bili od 9 do 11 let.
3.2.3

Postopek zbiranja podatkov

Podatke sem zbirala z metodo spraševanja, natančneje z anketnim vprašalnikom,
za kar sem seveda prvotno potrebovala soglasje staršev.
Anketne vprašalnike sem učencem razdelila v mesecu marcu, med izvajanjem
strnjene pedagoške prakse, in sicer v času pouka. S pomočjo Power Point
projekcije sem učence počasi vodila od vprašanja do vprašanja, po potrebi smo
skupaj razčistili nejasnosti. Anketne vprašalnike smo najprej reševali v 4. a
razredu, kjer je moja strnjena pedagoška praksa tudi potekala, nato pa še v 4. b
razredu.
Učenci so anketni vprašalnik, ki vsebuje 39 vprašanj, reševali celo šolsko uro –
torej 45 minut.
3.2.4

Merski instrument

Pri raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki je vseboval 39 vprašanj.
Vprašanja so bila odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa.
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Anketa je torej postopek zbiranja podatkov, kjer izbranim osebam postavljamo
določena vprašanja, ki se nanašajo na podatke, ki jih želimo zbrati. Osebe, ki
rešujejo anketo so anketiranci, osebe, ki anketo izvajajo pa anketarji. Anketa je
lahko pisna ali ustna (Sagadin, 1993). Sama sem za učence 4. a in 4. b razreda OŠ
Tončke Čeč Trbovlje pripravila pisne ankete.
»Instrumentu ankete pravimo anketni vprašalnik ali tudi samo vprašalnik. /…/
Anketni vprašalnik ni standardizirani instrument. Uporabljamo ga navadno samo
pri raziskavi, za katero ga sestavimo. V tem smislu se anketni vprašalnik raziskuje
od standardiziranih merskih pripomočkov, kakršni so razni testi in ki so v
splošnem namenjeni za večkratno uporabo, ne le za namene posamezne
raziskave« (prav tam, str. 120).
Vprašanja v anketnem vprašalniku so nanašajoča na podatke, ki jih želimo zbrati
(prav tam).
3.2.5

Postopek obdelave podatkov

Podatke bom obdelala na kombiniran način – s postopkom kvalitativne in
kvantitativne analize.

Postopek obdelave podatkov kvalitativne analize si bo sledil po naslednjih etapah:
oblikovanje problema, zbiranje gradiva in analiza, reformulacija problema oz.
oblikovanje novega problema, vnovično zbiranje gradiva, analiza … (Vogrinc,
2008).
»Takšno raziskovanje, ki ga imenujemo »sekvenčno raziskovanje« (Mesec, 1998,
str. 37), nam omogoča, da se pri vsakem naslednjem koraku vrnemo in preverimo
vse prejšnje ugotovitve, če jih novo odkritje morda ne pokaže drugače, kot smo
sprva menili« (Vogrinc, 2008, str. 51–52).
Pri vprašanjih odprtega tipa moramo za vsako vprašanje posebej po anketiranju
sestaviti okvir ali kodeks kategoriziranja in šifriranja oz. kodiranja dobljenih
odgovorov. »Kategorije v kodeksu se morajo prilegati dobljenim odgovorom in
ustrezati morajo tudi ciljem raziskave« (Sagadin, 1993, str. 171). Raziskovalec
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pregleda vzorec odgovorov na vprašanja odprtega tipa in odgovore na isto
vprašanje bere enega za drugim ter zraven zapisuje kategorije odgovorov, kamor
bi prebrane odgovore posamično razvrstil. »Ko prebere prvi odgovor, zapiše
ustrezno kategorijo, da (dodeli) tej kategoriji signaturo (jo signira) in napiše to
signaturo tudi ob odgovoru (ga signira) na vprašalniku. Nato prebere drugi
odgovor. Če se mu prilega ista kategorija kot prvemu, napiše njeno signaturo tudi
ob njem na vprašalniku. Če je v odgovoru nova kategorija, jo zapiše in signira ter
signaturo zapiše tudi ob odgovoru na vprašalniku« (prav tam, str. 171).
Raziskovalec na ta način nadaljuje in signira vse ostale odgovore odprtega tipa
anketnega vprašalnika. Tako nastane seznam kategorij, ki se jim lahko določi
pogostnost ponavljanja v vzorcu, na katerem so bile oblikovane.
Na podoben način pa bo potekal postopek obdelave podatkov na kvantitativen
način. Vendar je tam sama obdelava bistveno lažja, saj so pri vprašanjih zaprtega
tipa odgovori že vnaprej oblikovani in napisani in ti odgovori tudi predstavljajo
posamezne kategorije odgovorov, ki jih ni potrebno dodatno poimenovati in
razvrščati (prav tam).
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3.3

ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV

Najprej sem rešene anketne vprašalnike razdelila glede na spol učenca, ki ga je
reševal, torej na dečke in deklice.
Številka

Spol

1A

deček

2B

deček

3C

deček

4Č

deček

5D

deček

6E

deček

7F

deček

8G

deček

9H

deček

10I

deček

11J

deček

12K

deček

13L

deček

14M

deček

15N

deček

16O

deček

17P

deček

18R

deček

19S

deček

20Š

deček

21T

deček

22U

deček

23V

deček

24Z

deček

25Ž

deklica

26Q

deklica
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27W

deklica

28Y

deklica

29X

deklica

30Đ

deklica

31Ć

deklica

32@

deklica

33ß

deklica

Tabela 1: Razdelitev učencev po spolu
Anketni vprašalnik je tako rešilo 33 učencev 4. a in 4. b razreda OŠ Tončke Čeč v
Trbovljah, od tega 24 dečkov in 9 deklic.
3.3.1

Sklop raziskovalnih vprašanj, nanašajoč na domače
okolje

Z anketnimi vprašanji od 1 do 10, od 25 do 31 ter vprašanjem 34 sem preverjala
resničnost 1. splošno uveljavljenega stališča in na podlagi tega oblikovanega
pričakovanja, ki pravi, da si otroci iz medijsko spodbudnega okolja več oz. raje
pomagajo pri domačem učenju z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo oz.
mediji kot učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja.
Dejstvo, ali otroci sploh prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, sem
ugotavljala z vprašanji od 1 do 10 ter vprašanjema 27 in 28. Odgovore na zaprta
vprašanja otrok bom prikazala s tabelami, za odgovore na odprta vprašanja pa
bom poiskala skupne nadpomenke.
1. vprašanje: Naštej medije, ki jih (ti) uporabljaš doma.
Odgovore učencev bom kodirala in jih prikazala s tabelami, pri tem pa bom pri
vsakem naštetem mediju z nadpomenko opredelila, ali gre za tradicionalne medije
ali za nove komunikacijske tehnologije in medije.
Med tradicionalne medije spada tisk, radio in televizija, medtem ko med nove
komunikacijske tehnologije in medije prištevamo računalniško tehnologijo in
internet (Potočkar in Tavčar Krajnc, 2011).
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Številka

Postavka

Nadpomenka

1A1

televizija

tradicionalni mediji

2A1

knjiga

tradicionalni mediji

3A1

tablica

nove komunikacijske tehnologije in mediji

4A1

časopis

tradicionalni mediji

5A1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

6B1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

7B1

tablica

nove komunikacijske tehnologije in mediji

8B1

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

9B1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

10B1

prenosni računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

11B1

risanke

tradicionalni mediji

12B1

filmi

tradicionalni mediji

13C1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

14C1

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

15C1

knjige

tradicionalni mediji

16C1

računalniki

nove komunikacijske tehnologije in mediji

17C1

filmi

tradicionalni mediji

18C1

televizija

tradicionalni mediji

19Č1

risanke

tradicionalni mediji

20Č1

tablica

nove komunikacijske tehnologije in mediji

21Č1

filmi

tradicionalni mediji

22Č1

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

23D1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

24D1

knjige

tradicionalni mediji

25D1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

26D1

televizija

tradicionalni mediji

27D1

igre

nove komunikacijske tehnologije in mediji

28E1

televizija

tradicionalni mediji

29E1

knjiga

tradicionalni mediji

30E1

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji
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31E1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

32E1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

33F1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

34F1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

35F1

časopis

tradicionalni mediji

36F1

televizija

tradicionalni mediji

37G1

časopis

tradicionalni mediji

38G1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

39G1

knjige

tradicionalni mediji

40G1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

41G1

učbenik

tradicionalni mediji

42G1

televizija

tradicionalni mediji

43H1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

44H1

filmi

tradicionalni mediji

45H1

risanke

tradicionalni mediji

46H1

televizija

tradicionalni mediji

47H1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

48H1

učbenik

tradicionalni mediji

49H1

tablice

nove komunikacijske tehnologije in mediji

50I1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

51I1

televizija

tradicionalni mediji

52I1

knjige

tradicionalni mediji

53I1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

54I1

filmi

tradicionalni mediji

55I1

risanke

tradicionalni mediji

56I1

radio

tradicionalni mediji

57I1

učbenik

tradicionalni mediji

58J1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

59J1

televizija

tradicionalni mediji

60J1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

61J1

knjige

tradicionalni mediji
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62J1

učbeniki

tradicionalni mediji

63K1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

64K1

knjige

tradicionalni mediji

65K1

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

66L1

tablični računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

67L1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

68L1

televizija

tradicionalni mediji

69M1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

70M1

televizor

tradicionalni mediji

71N1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

72N1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

73N1

radio

tradicionalni mediji

74N1

knjiga

tradicionalni mediji

75N1

televizija

tradicionalni mediji

76O1

radio

tradicionalni mediji

77O1

filmi

tradicionalni mediji

78O1

televizija

tradicionalni mediji

79O1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

80O1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

81O1

Play station 4

nove komunikacijske tehnologije in mediji

82P1

televizija

tradicionalni mediji

83P1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

84P1

radio

tradicionalni mediji

85P1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

86P1

učbeniki

tradicionalni mediji

87R1

revije

tradicionalni mediji

88R1

televizija

tradicionalni mediji

89R1

radio

tradicionalni mediji

90R1

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

91R1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

92R1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

75

93R1

knjige

tradicionalni mediji

94R1

filmi

tradicionalni mediji

95R1

risanke

tradicionalni mediji

96R1

e-delovni zvezek

nove komunikacijske tehnologije in mediji

97R1

igrice Wii

nove komunikacijske tehnologije in mediji

98S1

televizija

tradicionalni mediji

99S1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

100S1

radio

tradicionalni mediji

101S1

knjiga

tradicionalni mediji

102S1

učbenik

tradicionalni mediji

103S1

tablica

nove komunikacijske tehnologije in mediji

104S1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

105S1

revija

tradicionalni mediji

106S1

PS 3

nove komunikacijske tehnologije in mediji

107S1

GTA 5

nove komunikacijske tehnologije in mediji

108Š1

televizor

tradicionalni mediji

109Š1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

110Š1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

111Š1

časopis

tradicionalni mediji

112Š1

Xbox

nove komunikacijske tehnologije in mediji

113T1

radio

tradicionalni mediji

114T1

televizija

tradicionalni mediji

115T1

risanke

tradicionalni mediji

116T1

filmi

tradicionalni mediji

117T1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

118T1

knjige

tradicionalni mediji

119T1

učbeniki

tradicionalni mediji

120U1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

121U1

radio

tradicionalni mediji

122U1

televizija

tradicionalni mediji

123U1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji
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124U1

revije

tradicionalni mediji

125U1

knjige

tradicionalni mediji

126U1

PS 3

nove komunikacijske tehnologije in mediji

127V1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

128V1

televizija

tradicionalni mediji

129V1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

130V1

tablični računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

131Z1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

132Z1

revije

tradicionalni mediji

133Z1

učbenik

tradicionalni mediji

134Z1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

135Z1

knjige

tradicionalni mediji

136Ž1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

137Ž1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

138Ž1

revije

tradicionalni mediji

139Ž1

televizija

tradicionalni mediji

140Ž1

tablica

nove komunikacijske tehnologije in mediji

141Q1

mobilni telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

142Q1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

143Q1

tablica

nove komunikacijske tehnologije in mediji

144Q1

knjige

tradicionalni mediji

145Q1

televizija

tradicionalni mediji

146Q1

revija

tradicionalni mediji

147Q1

risanka

tradicionalni mediji

148Q1

film

tradicionalni mediji

149W1

televizija

tradicionalni mediji

150W1

radio

tradicionalni mediji

151W1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

152W1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

153Y1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

154Y1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

77

155Y1

radio

tradicionalni mediji

156Y1

televizija

tradicionalni mediji

157X1

televizija

tradicionalni mediji

158X1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

159X1

knjige

tradicionalni mediji

160Đ1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

161Đ1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

162Đ1

televizija

tradicionalni mediji

163Đ1

učbenik

tradicionalni mediji

164Ć1

radio

tradicionalni mediji

165Ć1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

166Ć1

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

167Ć1

mobilnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

168Ć1

knjige

tradicionalni mediji

169Ć1

revije

tradicionalni mediji

170Ć1

Play station

nove komunikacijske tehnologije in mediji

171Ć1

televizija

tradicionalni mediji

172@1

radio

tradicionalni mediji

173@1

revije

tradicionalni mediji

174@1

televizija

tradicionalni mediji

175@1

zvezek

tradicionalni mediji

176@1

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

177@1

učbenik

tradicionalni mediji

178ß1

televizija

tradicionalni mediji

179ß1

radio

tradicionalni mediji

180ß1

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

181ß1

učbenik

tradicionalni mediji

182ß1

knjige

tradicionalni mediji

183ß1

revije

tradicionalni mediji

184ß1

mobilni telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

185ß1

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji
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186ß1

igrice

nove komunikacijske tehnologije in mediji

187ß1

časopis

tradicionalni mediji

Tabela 2: Kodiranje naštetih medijev, ki jih učenci uporabljajo doma
Ureditev pojmov

Skupaj

Tradicionalni mediji
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(1A1, 2A1, 4A1, 11B1, 12B1, 15C1, 17C1, 18C1, 19Č1, 21Č1, 24D1,
26D1, 28E1, 29E1, 35F1, 36F1, 37G1, 39G1, 41G1, 42G1, 44H1,
45H1, 46H1, 48H1, 51I1, 52I1, 54I1, 55I1, 56I1, 57I1, 59J1, 60J1,
62J1, 64K1, 68L1, 70M1, 73N1, 74N1, 75N1, 76O1, 77O1, 78O1,
82P1, 84P1, 86P1, 87R1, 88R1, 89R1, 93R1, 94R1, 95R1, 98S1,
100S1, 101S1, 102S, 105S1, 108Š1, 111Š1, 113T1, 114T1, 115T1,
116T1, 118T1, 119T1, 121U1, 122U1, 124U1, 125U1, 128V1, 132Z1,
133Z1, 135Z1, 138Ž1, 139Ž1, 144Q1, 145Q1, 146Q1, 147Q1, 148Q1,
149W1, 150W1, 155Y1, 156Y1, 157X1, 159X1, 162Đ1, 163Đ1,
164Ć1, 168Ć1, 169Ć1, 171Ć1, 172@1, 173@1, 174@1, 175@1,
177@1, 178ß1, 179ß1, 181ß1, 182ß1, 183ß1, 187ß1)
Nove komunikacijske tehnologije in mediji
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(3A1, 5A1, 6B1, 7B1, 8B1, 9B1, 10B1, 13C1, 14C1, 16C1, 20Č1,
22Č1, 23D1, 25D1, 27D1, 30E1, 31E1, 32E1, 33F1, 34F1, 38G1,
40G1, 43H1, 47H1, 49H1, 50I1, 53I1, 58J1, 60J1, 63K1, 65K1, 66L1,
67L1, 69M1, 71N1, 72N1, 79O1, 80O1, 81O1, 83P1, 85P1, 90R1,
91R1, 92R1, 96R1, 97R1, 99S1, 103S1, 104S1, 106S1, 107S1, 109Š1,
110Š1, 112Š1, 117T1, 120U1, 123U1, 126U1, 127V1, 129V1, 130V1,
131Z1, 134Z1, 136Ž1, 137Ž1, 140Ž1, 141Q1, 142Q1, 143Q1, 151W1,
152W1, 153Y1, 154Y1, 158X1, 160Đ1, 161Đ1, 165Ć1, 166Ć1,
167Ć1, 170Ć1, 176@1, 180ß1, 184ß1, 185ß1, 186ß1)
Tabela 3: Ureditev pojmov naštetih medijev, ki jih doma uporabljajo učenci
Nadredni kategoriji

Kategorije

Tradicionalni mediji

televizija
knjiga
časopis
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risanke
filmi
učbenik
radio
revije
zvezek
Nove komunikacijske tehnologije in

tablični računalnik (tablica)

mediji

mobilni telefon
računalnik
internet
prenosni računalnik
igre (igrice Wii, PS 3, GTA 5, Play
station, Xbox)
e-učbenik
e-delovni zvezek

Tabela 4: Kategorije naštetih medijev, ki jih doma uporabljajo učenci
Odgovore učencev sem tako razdelila v dve kategoriji glede na vrsto medijev:
-

tradicionalni mediji,

-

nove komunikacijske tehnologije in mediji.

Vsi učenci skupaj so našteli kar 187 medijev, te sem ustrezno kodirala in jih
razdelila v nadredni kategoriji (tradicionalni mediji, nove komunikacijske
tehnologije in mediji). Ugotovila sem, da so učenci našteli več tradicionalnih
medijev kot pa novih komunikacijskih tehnologij (razmerje je bilo 102 proti 85).
Seveda učenci niso navedli čisto vseh medijev, ki jih uporabljajo doma (eni so jih
našteli več, drugi pa manj), predpostavljam pa lahko, da so se spomnili in zapisali
tiste, ki jih največkrat uporabljajo. Tako lahko sklepam, da učenci vseeno bolj
posegajo po tradicionalnih medijih, kot po novih komunikacijskih tehnologijah in
medijih.
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V naslednji tabeli bom pri vsakem posameznem učencu primerjala, koliko je
naštel tradicionalnih medijev, ki jih uporablja doma in koliko je naštel novih
komunikacijskih tehnologij in medijev.
Številka

Število naštetih

Ra-

Število naštetih novih

tradicionalnih medijev

zme- komunikacijskih tehnologij in
rje

medijev

1A11

3

>

2

2B11

2

<

5

3C11

3

=

3

4Č11

2

=

2

5D11

2

<

3

6E11

2

<

3

7F11

2

=

2

8G11

4

>

2

9H11

4

>

3

10I11

6

>

2

11J11

3

>

2

12K11

1

<

2

13L11

1

<

2

14M11

1

=

1

15N11

3

>

2

16O11

3

=

3

17P11

3

>

2

18R11

6

>

5

19S11

5

=

5

20Š11

2

<

3

21T11

1

<

6

22U11

4

>

3

23V11

1

<

3

24Z11

3

>

2
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25Ž11

2

<

3

26Q11

5

>

3

27W11

2

=

2

28Y11

2

=

2

29X11

2

>

1

30Đ11

2

=

2

31Ć11

4

=

4

32@11

5

>

1

33ß11

6

>

4

Tabela 5: Razmerje med učenčevimi naštetimi tradicionalnimi mediji ter novimi
komunikacijskimi tehnologijami in mediji
Po podrobnejši analizi odgovorov na 1. vprašanje (Naštej medije, ki jih (ti)
uporabljaš doma.), sem ugotovila, da je kar 14 učencev naštelo več tradicionalnih
medijev, kot medijev, ki jih sami uporabljajo doma, pri 9 učencih se je pojavilo
več novih komunikacijskih tehnologij in medijev, pri 10 učencih pa je bilo število
naštetih tradicionalnih medijev enako številu naštetih novih komunikacijskih
tehnologij in medijev.
Iz tega lahko zopet sklepam, da sami učenci v domačem okolju pogosteje segajo
po tradicionalnih medijih kot po novih komunikacijskih tehnologijah in medijih,
vendar jim zadnje hitro sledijo. Največje odstopanje se je pojavilo pri treh
učencih. Učenec T je namreč naštel kar 6 novih komunikacijskih tehnologij in
medijev, medtem ko se je kot uporabnik prepoznal le v 1 tradicionalnem mediju.
Učenca I in @ pa sta izrazitejše večja uporabnika tradicionalnih medijev, prvi jih
je naštel 6, medtem ko je navedel le 2 predstavnika novih komunikacijskih
tehnologij in medijev, drugi pa je imel razmerje 5 proti 1.
V nadaljevanju me je zanimalo, katere medije uporabljajo starši učencev.
2. vprašanje: Naštej medije, ki jih doma uporabljajo tvoji starši.
Odgovore učencev bom tako kot pri prvem vprašanju, ki se je nanašalo na učence
same, kodirala in jih prikazala s tabelami, pri tem pa bom pri vsakem naštetem
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mediju z nadpomenko opredelila, ali gre za tradicionalni medij ali za nove
komunikacijske tehnologije in medije.
Številka

Postavka

Nadpomenka

1A2

televizija

tradicionalni mediji

2A2

časopis

tradicionalni mediji

3A2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

4A2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

5A2

recepti za kuhanje

tradicionalni mediji

6B2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

7B2

filmi

tradicionalni mediji

8B2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

9B2

časopis

tradicionalni mediji

10B2

recepti

tradicionalni mediji

11C2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

12C2

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

13C2

knjige

tradicionalni mediji

14C2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

15C2

filmi

tradicionalni mediji

16C2

glasba

tradicionalni mediji

17C2

reklame

tradicionalni mediji

18C2

televizija

tradicionalni mediji

19Č2

filmi

tradicionalni mediji

20Č2

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

21Č2

časopis

tradicionalni mediji

22Č2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

23Č2

revije

tradicionalni mediji

24Č2

slike

tradicionalni mediji

25Č2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

26D2

filmi

tradicionalni mediji

27D2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji
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28E2

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

29E2

časopis

tradicionalni mediji

30E2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

31E2

televizija

tradicionalni mediji

32E2

slike

tradicionalni mediji

33F2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

34F2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

35F2

revije

tradicionalni mediji

36G2

tablica

nove komunikacijske tehnologije in mediji

37G2

filmi

tradicionalni mediji

38G2

časopis

tradicionalni mediji

39G2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

40G2

reklame

tradicionalni mediji

41G2

televizija

tradicionalni mediji

42H2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

43H2

televizija

tradicionalni mediji

44H2

filmi

tradicionalni mediji

45I2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

46I2

televizija

tradicionalni mediji

47I2

knjige

tradicionalni mediji

48I2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

49I2

filmi

tradicionalni mediji

50I2

radio

tradicionalni mediji

51J2

televizija

tradicionalni mediji

52J2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

53J2

časopis

tradicionalni mediji

54K2

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

55K2

knjige

tradicionalni mediji

56K2

časopis

tradicionalni mediji

57K2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

58L2

televizija

tradicionalni mediji
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59L2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

60L2

mobilni telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

61M2

televizija

tradicionalni mediji

62M2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

63N2

knjiga

tradicionalni mediji

64N2

televizija

tradicionalni mediji

65N2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

66O2

glasba

tradicionalni mediji

67O2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

68O2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

69P2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

70P2

televizija

tradicionalni mediji

71P2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

72R2

televizija

tradicionalni mediji

73R2

časopis

tradicionalni mediji

74R2

knjige

tradicionalni mediji

75R2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

76R2

mobilni telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

77S2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

78S2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

79S2

televizija

tradicionalni mediji

80S2

knjiga

tradicionalni mediji

81Š2

časopis

tradicionalni mediji

82Š2

Xbox

nove komunikacijske tehnologije in mediji

83Š2

televizor

tradicionalni mediji

84Š2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

85Š2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

86T2

filmi

tradicionalni mediji

87T2

radio

tradicionalni mediji

88T2

televizija

tradicionalni mediji

89T2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji
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90T2

knjige

tradicionalni mediji

91T2

časopis

tradicionalni mediji

92T2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

93U2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

94U2

televizija

tradicionalni mediji

95U2

radio

tradicionalni mediji

96U2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

97V2

televizija

tradicionalni mediji

98V2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

99V2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

100V2

tablični računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

101Z2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

102Z2

televizija

tradicionalni mediji

103Z2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

104Ž2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

105Ž2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

106Ž2

televizija

tradicionalni mediji

107Ž2

tablica

nove komunikacijske tehnologije in mediji

108Ž2

radio

tradicionalni mediji

109Ž2

revije

tradicionalni mediji

110Q2

televizija

tradicionalni mediji

111Q2

film

tradicionalni mediji

113Q2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

114Q2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

115Q2

revije

tradicionalni mediji

116W2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

117W2

televizija

tradicionalni mediji

118W2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

119W2

časopis

tradicionalni mediji

120W2

revije

tradicionalni mediji

121Y2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji
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122Y2

hišni telefon

tradicionalni mediji

123Y2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

124X2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

125X2

televizija

tradicionalni mediji

126X2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

127X2

knjige

tradicionalni mediji

128X2

DVD

nove komunikacijske tehnologije in mediji

129Đ2

televizija

tradicionalni mediji

130Đ2

knjiga

tradicionalni mediji

131Đ2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

132Đ2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

133Ć2

knjige

tradicionalni mediji

134Ć2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

135Ć2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

136Ć2

televizija

tradicionalni mediji

137@2

radio

tradicionalni mediji

138@2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

139@2

časopis

tradicionalni mediji

140@2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

141@2

televizija

tradicionalni mediji

142ß2

televizija

tradicionalni mediji

143ß2

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

144ß2

časopis

tradicionalni mediji

145ß2

revije

tradicionalni mediji

146ß2

knjige

tradicionalni mediji

147ß2

telefon

nove komunikacijske tehnologije in mediji

148ß2

radio

tradicionalni mediji

Tabela 6: Kodiranje naštetih medijev, ki jih starši učencev uporabljajo doma
Ureditev pojmov

Skupaj

Tradicionalni mediji

81

(1A2, 2A2, 5A2, 7B2, 9B2, 10B2, 13C2, 15C2, 16C2, 17C2, 18C2,
87

19Č2, 21Č2, 23Č2, 24Č2, 16D2, 29E2, 31E2, 32E2, 35F2, 35F2,
37F2, 38F2, 40G2, 41G2, 43H2, 44H2, 46I2, 47I2, 49I2, 50I2, 51J2,
53J2, 55K2, 56K2, 58L2, 61M2, 63N2, 64N2, 66O2, 70P2, 72R2,
73R2, 74R2, 79S2, 80S2, 81Š2, 83Š2, 86T2, 87T2, 88T2, 90T2, 91T2,
94U2, 95U2, 97V2, 102Z2, 106Ž2, 108Ž2, 109Ž2, 110Q2, 111Q2,
115Q2, 117W2, 119W2, 120W2, 122Y2, 125X2, 127X2, 129Đ2,
130Đ2, 133Ć2, 136Ć2, 137Ć2, 139@2, 141@2, 142ß2, 144ß2, 145ß2,
146ß2, 148ß2)
Nove komunikacijske tehnologije in mediji

67

(3A2, 4A2, 6B2, 8B2, 11C2, 12C2, 14C2, 20Č2, 22Č2, 25Č2, 27D2,
28E2, 30E2, 33F2, 34F2, 36G2, 39G2, 42H2, 45I2, 48I2, 52J2, 54K2,
57K2, 59L2, 60L2, 62M2, 65N2, 67O2, 68O2, 69P2, 71P2, 75R2,
76R2, 77S2, 78S2, 82Š2, 84Š2, 85Š2, 89T2, 92T2, 93U2, 96U2,
98V2, 99V2, 100V2, 101Z2, 103Z2, 104Ž2, 105Ž2, 107Ž2, 113Q2,
114Q2, 116W2, 118W2, 121Y2, 123Y2, 124X2, 126X2, 128X2,
131Đ2, 132Đ2, 134Ć2, 135Ć2, 138@2, 140@2, 143ß2, 147ß2)
Tabela 7: Ureditev pojmov naštetih medijev, ki jih doma uporabljajo starši
učencev
Nadredni kategoriji

Kategorije

Tradicionalni mediji

televizija
časopis
recepti za kuhanje (recepti)
filmi
knjige
radio (glasba)
reklame
revije
slike
hišni telefon

Nove komunikacijske tehnologije in

mobilni telefon

mediji

računalnik

88

internet
tablični računalnik (tablica)
igre (Xbox)
DVD
Tabela 8: Kategorije naštetih medijev, ki jih doma uporabljajo starši učencev
Odgovore učencev o medijih, ki jih doma uporabljajo njihovi starši, sem zopet
razdelila v dve kategoriji glede na vrsto medijev:
-

tradicionalni mediji,

-

nove komunikacijske tehnologije in mediji.

Vsi učenci skupaj so našteli 148 medijev, te sem ustrezno kodirala in jih razdelila
v nadredni kategoriji (tradicionalni mediji ter nove komunikacijske tehnologije in
mediji). Ugotovila sem, da so učenci tudi svoje starše kot uporabnike prepoznali
bolj v tradicionalnih medijih kot pa v novih komunikacijskih tehnologijah
(razmerje je bilo 81 proti 67). Pri tem vprašanju je zopet prišlo do tega, da so
določeni učenci našteli več medijev kot drugi in zagotovo niso zapisali
popolnoma vseh medijev, ki jih njihovi starši uporabljajo. Vseeno pa lahko
predpostavljam, da so se spomnili in zapisali tiste, po katerih njihovi starši
največkrat poprimejo. Tako lahko sklepam, da starši učencev vseeno bolj
posegajo po tradicionalnih medijih, kot po novih komunikacijskih tehnologijah in
medijih.
V naslednji tabeli bom pri starših učencev primerjala, koliko so njihovi otroci
našteli tradicionalnih medijev, ki jih uporabljajo doma in koliko so našteli novih
komunikacijskih tehnologij in medijev.
Številka

Število naštetih

Ra-

Število naštetih novih

tradicionalnih medijev

zme- komunikacijskih tehnologij in
rje

medijev

1A22

3

>

2

2B22

3

>

2
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3C22

5

>

3

4Č22

4

>

3

5D22

1

=

1

6E22

3

>

2

7F22

1

<

2

8G22

4

>

2

9H22

2

>

1

10I22

4

>

2

11J22

2

>

1

12K22

2

=

2

13L22

1

<

2

14M22

1

=

1

15N22

2

>

1

16O22

1

<

2

17P22

1

<

2

18R22

3

>

2

19S22

2

=

2

20Š22

2

<

3

21T22

5

>

2

22U22

2

=

2

23V22

1

<

3

24Z22

1

<

2

25Ž22

3

=

3

26Q22

3

>

2

27W22

3

>

2

28Y22

1

<

3

29X22

2

<

3

30Đ22

2

=

2

31Ć22

2

=

2

32@22

3

>

2

33ß22

5

>

2

90

Tabela 9: Razmerje med učenčevimi naštetimi tradicionalnimi mediji ter novimi
komunikacijskimi tehnologijami in mediji, ki jih doma uporabljajo njihovi starši
Od 33 učencev so kar pri 16 učencih za medije, ki jih doma uporabljajo njihovi
starši, prevladovali tradicionalni mediji. 8 učencev je navedlo enako količino
tradicionalnih medijev ter novih komunikacijskih tehnologij in medijev, pri 9
učencih pa so prevladovale nove komunikacijske tehnologije in mediji. Zopet
lahko opazimo, da pri uporabi medijev tudi pri starših učencev prevladujejo
tradicionalni mediji. Razlog za to se najverjetneje skriva v tem, da prihajajo iz
generacije tradicionalnih medijev in le-te v določeni meri prenašajo tudi na svoje
otroke.
Če primerjamo vrste medijev, v katerih so se kot uporabniki prepoznali učenci in
v katerih so kot uporabnike prepoznali starše, je razlika med učenci in starši glede
na vrsto medijev minimalna. Predvidevala sem, da bistveno več učencev kot
staršev posega po novih komunikacijskih tehnologijah in medijih, vendar analiza
anketnih vprašalnikov kaže na to, da se je za prevlado nove komunikacijske
tehnologije in medijev odločilo le 10 učencev, starše pa je kot večje uporabnike
nove komunikacijske tehnologije prepoznalo 9 učencev. Medtem ko so učenci
prepoznali starše za večje uporabnike tradicionalnih medijev – v tej kategoriji se
jih je znašlo kar 16, se je prav tako kar 14 učencev prepoznalo kot večje
uporabnike tradicionalnih medijev, kar me je bistveno presenetilo.
3. vprašanje: Za kaj vse uporablja računalnik tvoja mami? Kaj vse dela na
njem?
Odgovore učencev bom tako kot pri prvih dveh vprašanjih kodirala in jih
prikazala s tabelami, pri tem pa bom za vsako odgovorjeno postavko poiskala
ustrezen pojem. Postavke bom nato v naslednji tabeli ustrezno kategorizirala in
jim poiskala nadredne kategorije (službena uporaba, domača uporaba v družinsko
korist, za zabavo in prosti čas ali pa ga sploh ne uporablja).
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Številka

Postavka

Pojem

1A3

ne uporablja

ne uporablja

2B3

je na Facebooku

družabna omrežja

3B3

brska po internetu

internet

4C3

pošta

spletna pošta

5C3

24 ur

internet

6Č3

snema filme in risanke

snemanje filmov in risank

7Č3

dela za službo

službena uporaba

8D3

Facebook

družabna omrežja

9D3

recepte bere

recepti

10D3

igra igrice

igranje igric

11D3

bolha.com

kupovanje in prodaja

12E3

plačuje račune

plačevanje računov

13F3

ne uporablja

ne uporablja

14G3

dela za službo

službena uporaba

15H3

igra igrice

igranje igric

16I3

kupovanje

kupovanje

17I3

zadeve za službo

službena uporaba

18J3

je na Facebooku

družabna omrežja

19J3

igra igrice

igranje igric

20J3

posluša glasbo

poslušanje glasbe

21K3

se pogovarja

družabna omrežja

22K3

pogleda vreme

internet

23L3

ne uporablja

ne uporablja

24M3

Facebook

družabna omrežja

25N3

Facebook

družabna omrežja

26N3

spletna trgovina

kupovanje in prodaja

27N3

plačevanje računov

plačevanje računov

28O3

dela firmo

vodenje podjetja

29O3

službo

službena uporaba

30O3

Facebook

družabna omrežja
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31P3

igra igrice

igranje igric

32P3

posluša muziko

poslušanje glasbe

33R3

za službo

službena uporaba

34R3

na Facebooku

družabna omrežja

35R3

e-pošta

spletna pošta

36R3

poslušanje glasbe

poslušanje glasbe

37R3

spletno računanje

plačevanje računov

38S3

išče bolezni

službena uporaba

39S3

novice

internet

40S3

si pomaga pri računanju

pomoč pri delu

41S3

pošilja pisma

spletna pošta

42Š3

za dokumente

pomoč pri delu

43Š3

sporočila

spletna pošta

44Š3

Facebook

družabna omrežja

45Š3

plačevanje računov

plačevanje računov

46T3

Facebook

družabna omrežja

47T3

elektronsko pošto

spletna pošta

48T3

za službo

službena uporaba

49U3

Facebook

družabna omrežja

50U3

gmail

spletna pošta

51V3

za hrano

recepti

52V3

in je na Facebooku

družabna omrežja

53Z3

/

ne uporablja

54Ž3

na Facebooku

družabna omrežja

55Ž3

igra Tetris

igranje igric

56Q3

Facebook

družabna omrežja

57Q3

igrice

igranje igric

58Q3

brska po računalniku

pregledovanje dokumentov

59W3

za kupovanje

kupovanje

60W3

za račune

plačevanje računov

61Y3

si piše po Facebooku

družabna omrežja
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62Y3

ima službo in je večinoma

službena uporaba

pogosto na računalniku
63X3

za iskanje podatkov

internet

64Đ3

posluša muziko

poslušanje glasbe

65Đ3

Facebook

družabna omrežja

66Đ3

gleda filme

gledanje filmov

67Đ3

dela za službo

službena uporaba

68Ć3

Facebook

družabna omrežja

69Ć3

spletne trgovine

kupovanje

70@3

da najde počitnice

iskanje dopusta

71@3

da me vpiše v tečaj jahanja

vpisovanje v tečaj jahanja

72ß3

Facebook

družabna omrežja

73ß3

plačevanje računov

plačevanje računov

74ß3

kupuje po internetu

kupovanje

Tabela 10: Postavke in pripadajoči pojmi na odgovore, za kaj vse uporablja
računalnik tvoja mami in kaj vse dela na njem
Ureditev pojmov

Skupaj

Ne uporablja

4

(1A3, 13F3, 23L3, 53Z3)
Družabna omrežja

18

(2B3, 8D3, 18J3, 21K3, 24M3, 25N3, 30O3, 34R3, 44Š3, 46T3, 49U3,
52V3, 54Ž3, 56Q3, 61Y3, 65Đ3, 68Ć3, 72ß3)
Internet

5

(3B3, 5C3, 22K3, 39S3, 63X3)
Spletna pošta

6

(4C3, 35R3, 41S3, 43R3, 47T3, 50U3)
Snemanje filmov in risank

1

(6Č3)
Službena uporaba

9

(7Č3, 14G3, 17I3, 29O3, 33R3, 38S3, 48T3, 62Y3, 67Đ3)
Recepti

2
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(9D3, 51V3)
Igranje igric

6

(3D3, 15H3, 19J3, 31P3, 55Ž3, 57Q3)
Kupovanje in prodaja

2

(11D3, 26N3)
Kupovanje

4

(16I3, 59W3, 69Ć3, 74ß3)
Plačevanje računov

6

(12E3, 27N3, 37R3, 45Š3, 60W3, 73ß3)
Poslušanje glasbe

4

(20J3, 32P3, 36R3, 64Đ3)
Vodenje podjetja

1

(28O3)
Pomoč pri delu

2

(40S3, 42Š3)
Pregledovanje dokumentov

1

(58Q3)
Gledanje filmov

1

(66Đ3)
Iskanje dopusta

1

(70@3)
Vpisovanje v tečaj jahanja

1

(71@3)
Tabela 11: Ureditev pojmov odgovorov, za kaj vse uporablja računalnik tvoja
mami in kaj vse dela na njem
Nadredne kategorije

Kategorije

Število pripadajočih
odgovorov

službena uporaba

službena uporaba

12

vodenje podjetja
pomoč pri delu
domača uporaba v

recepti

17
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družinsko korist

kupovanje in prodaja
kupovanje
plačevanje računov
pregledovanje dokumentov
iskanje dopusta
vpisovanje v tečaj jahanja

zabava in prosti čas

družabna omrežja

41

internet
spletna pošta
snemanje filmov in risank
igranje igric
poslušanje glasbe
gledanje filmov
ne uporablja

ne uporablja

4

Tabela 12: Kategoriziranje odgovorov, zakaj vse uporabljajo računalnik mame
učencev in kaj vse delajo na njem
Odgovore učencev o tem, zakaj vse uporabljajo računalnik njihove mame in kaj
vse delajo na njem, sem razdelila v naslednje štiri kategorije:
-

službena uporaba,

-

domača uporaba v družinsko korist,

-

zabava in prosti čas,

-

ne uporablja.

S tem sem želela preveriti, ali je uporaba računalnika pri učenčevih mamah
selektivna. Pod najbolj selektivno uporabo računalnika bi lahko štela službeno
uporabo in uporabo računalnika v družinsko korist (plačevanje računov,
kupovanje ipd.). Skupaj je bilo takšnih naštetih odgovorov 29. Kar 41 odgovorov
je ustrezalo nadredni kategoriji zabava in prosti čas. To pove, da mame učencev
večino časa preživijo na računalniku za zabavo in prosti čas in ga ne uporabljajo
selektivno, s tem pa dajejo tudi malce slabši zgled svojim otrokom. Kar 18 mam
(od skupno 33) uporablja družabna omrežja – to je več kot polovica anketiranih,
kar me je kar malce presenetilo, saj se mi zdi na število anketiranih to precej
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visoka številka. Predvsem pa me je presenetil odgovor kar 6 učencev, da njihove
mame na računalniku igrajo igrice. Tega od doma namreč nisem vajena, igranje
igric pa bi sama (če že) predpisala bolj moški populaciji. Le 4 mame (od 33
učencev, vključenih v raziskavo) računalnika ne uporabljajo, kar pomeni, da so
mame učencev v večini v koraku s tehnologijo.
4. vprašanje: Kaj pa oče, kaj vse počne na njem?
Za nadaljnje ugotavljanje in preverjanje zastavljenih splošno uveljavljenih stališč
in na podlagi tega oblikovanih pričakovanj sem na enak način kot tretje vprašanje,
analizirala še četrtega, ki se glasi: Kaj pa oče, kaj vse počne na njem?
Odgovore učencev bom torej tako kot pri 3. vprašanju kodirala in jih prikazala s
tabelami, pri tem pa bom za vsako odgovorjeno postavko poiskala ustrezen
pojem. Postavke bom nato v naslednji tabeli ustrezno kategorizirala in jim
poiskala nadredne kategorije (službena uporaba, domača uporaba v družinsko
korist, zabava in prosti čas, ne uporablja).
Številka

Postavka

Pojem

1A4

Facebook

družabna omrežja

2A4

brska po spletu

internet

3B4

gleda borbe

internet

4B4

ali je na Facebooku

družabna omrežja

5C4

24 ur

internet

6C4

Facebook

družabna omrežja

7C4

filmi

gledanje filmov

8C4

programi

Pregledovanje dokumentov

9Č4

pogovarja po Skype-u

družabna omrežja

10Č4

dela za službo

službena uporaba

11D4

avto.net

kupovanje in prodaja

12D4

bolha.com

kupovanje in prodaja

13E4

snema filme

snemanje filmov
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14E4

snema igrice

snemanje igric

15E4

se pogovarja

družabna omrežja

16E4

dela za službo

službena uporaba

17F4

za službo

službena uporaba

18G4

dela za službo

službena uporaba

19H4

igra igrice

igranje igric

20H4

snema filme

snemanje filmov

21I4

kupovanje

kupovanje

22I4

redkeje igrice

igranje igric

23I4

služba

službena uporaba

24I4

naloga

naloga

25I4

gleda slike

gledanje slik

26J4

gleda pošto

spletna pošta

27J4

posluša glasbo

poslušanje glasbe

28K4

gleda avtomobile, traktorje

kupovanje in prodaja

29L4

išče po internetu nakupe

kupovanje

30M4

igra igrice

igranje igric

31N4

igranje igric

igranje igric

32N4

gleda avte

kupovanje in prodaja

33O4

dela za firmo

službena uporaba

34O4

za službo

službena uporaba

35O4

Facebook

družabna omrežja

36P4

igra igrice

igranje igric

37R4

za službo

službena uporaba

38R4

YouTube (z mano)

internet

39S4

igra poker

igranje igric

40S4

je na Facebooku

družabna omrežja

41S4

YouTube

internet

42S4

si piše

družabna omrežja

43Š4

Facebook

družabna omrežja

44Š4

igre

igranje igric
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45Š4

sprejemanje načrtov in naročnikov službena uporaba

46T4

/

ne uporablja

47U4

Facebook

družabna omrežja

48U4

gmail

spletna pošta

49U4

avto.net

kupovanje in prodaja

50V4

gleda različne avte

kupovanje in prodaja

51Z4

mail

spletna pošta

52Z4

Facebook

družabna omrežja

53Z4

plačuje

plačevanje računov

54Ž4

je na Facebooku

družabna omrežja

55Ž4

igra karte na njem

igranje igric

56Ž4

gleda filme

gledanje filmov

57Q4

posluša muziko

poslušanje glasbe

58Q4

dela za šikt

službena uporaba

59Q4

gleda TV

gledanje televizije

60W4

Facebook

družabna omrežja

61W4

posluša

poslušanje glasbe

62W4

film Hobit

gledanje filmov

63Y4

ogleduje si slike dreves in

službena uporaba

travnikov, ker se ukvarja z
gozdom
64X4

gleda slike motorjev

gledanje slik

65Đ4

dela za službo

službena uporaba

66Đ4

Facebook

družabna omrežja

67Đ4

gmail

spletna pošta

68Ć4

Facebook

družabna omrežja

69Ć4

plačevanje računov

plačevanje računov

70@4

za plačevanje računov

plačevanje računov

71@4

službo

službena uporaba

72@4

Facebook

družabna omrežja

73ß4

posluša pesmi

poslušanje glasbe
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74ß4

naroči si čevlje, drese

kupovanje

75ß4

je na Facebooku

družabna omrežja

Tabela 13: Postavke in pripadajoči pojmi na odgovore, kaj vse počne na
računalniku oče
Ureditev pojmov

Skupaj

Družabna omrežja

17

(1A4, 4B4, 6C4, 9Č4, 15E4, 35O4, 40S4, 42S4, 43Š4, 47U4, 52Z4,
54Ž4, 60W4, 66Đ4, 68Ć4, 72@4, 75ß4)
Internet

5

(2A4, 3B4, 5C4, 38R4, 41S4)
Spletna pošta

4

(26J4, 48U4, 51Z4, 67Đ4)
Gledanje filmov

3

(7C4, 56Ž4, 62W4)
Službena uporaba

13

(10Č4, 16E4, 17F4, 18G4, 23I4, 33O4, 34O4, 37R4, 45Š4, 58Q4,
63Y4, 65Đ4, 71@4)
Ne uporablja

1

(46T4)
Igranje igric

8

(19H4, 22I4, 30M4, 31N4, 36P4, 39S4, 44Š4, 55Ž4)
Kupovanje in prodaja

6

(11D4, 12D4, 28K4, 32N4, 49U4, 50V4)
Kupovanje

3

(21I4, 29L4, 74ß4)
Plačevanje računov

3

(53Z4, 69Ć4, 70@4)
Poslušanje glasbe

4

(27J4, 57Q4, 61W4, 73ß4)
Naloga

1

(24I4)
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Pregledovanje dokumentov

1

(8C4)
Snemanje filmov

2

(13E4, 20H4)
Snemanje igric

1

(14E4)
Gledanje slik

2

(25I4, 64X4)
Gledanje televizije

1

(59Q4)
Tabela 14: Ureditev pojmov odgovorov, kaj vse počne na računalniku oče
Nadredne kategorije

Kategorije

Število pripadajočih
odgovorov

službena uporaba

službena uporaba

13

domača uporaba v

kupovanje in prodaja

14

družinsko korist

kupovanje
plačevanje računov
pregledovanje dokumentov
naloga

zabava in prosti čas

družabna omrežja

47

internet
spletna pošta
gledanje filmov
snemanje filmov
snemanje igric
igranje igric
poslušanje glasbe
gledanje televizije
gledanje slik
ne uporablja

ne uporablja

1

Tabela 15: Kategoriziranje odgovorov, kaj vse počne na računalniku oče
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Odgovore učencev o tem, kaj vse počne na računalniku oče, sem tako kot pri
prejšnjem vprašanju razdelila v naslednje štiri kategorije:
-

službena uporaba,

-

domača uporaba v družinsko korist,

-

zabava in prosti čas,

-

ne uporablja.

S tem sem želela preveriti, ali je uporaba računalnika pri učenčevih očetih
selektivna. Ugotovila sem, da se očetje še toliko manj poslužujejo selektivne
uporabe računalnika kot mame. Kar 47 aktivnosti, ki jih na računalniku počnejo
očetje, je namreč sodilo v nadredno kategorijo zabava in prosti čas. S tem so
učenci povedali, da očetje učencev še več časa kot mame preživijo na računalniku
za zabavo in prosti čas in ga ne uporabljajo selektivno, s tem pa svojim otrokom
niso v najboljši zgled. Naučiti bi jih morali namreč tudi selektivne rabe
računalnika, načine, kako lahko svoj čas na računalniku izkoristijo koristno, v
raziskovalne ali šolske namene. Največ se očetje poslužujejo rabe družabnih
omrežij (ki sem jih uvrstila v nadredno kategorijo zabava in prosti čas) – družabna
omrežja namreč uporablja kar 17 od 33 očetov.
Nadredne kategorije, ki sem jih tudi pri mamah učencev umestila med selektivno
uporabo računalnika, so bile službena uporaba in pa domača uporaba v družinsko
korist. V ti dve kategoriji bi lahko umestila 27 aktivnosti, ki so jih za svoje očete
našteli učenci. Pri tem je pomembno omeniti, da so učenci za svoje očete našteli
po več aktivnosti, ne le po eno in da je število 27 seštevek vseh selektivnih
aktivnosti, ki prispevajo k medijski pismenosti – vseh aktivnosti, ki so jih našteli
učenci za svoje očete, pa je kar 75.
Tudi uporaba družabnih omrežij, spletne pošte, gledanje filmov in podobne
aktivnosti so lahko za posameznika koristne in prispevajo k medijski pismenosti,
v kolikor se uporabljajo v zmerni meri in se izvajajo selektivno. Pomembno je, da
učence naučimo varne in koristne rabe računalnika, saj je žalostno dejstvo, da
mnogo otrok zna uporabljati računalnik le za igranje igric, ki si jih znajo poiskati
tudi na spletu, ne znajo pa npr. pogledati, kakšno bo vreme. Takšnih življenjskih
stvari današnji mladini primanjkuje.
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5. vprašanje: Kdaj ste doma dobili prvi računalnik?
V nadaljevanju bom za vsakega učenca posebej opredelila, kdaj so doma dobili
prvi računalnik.
Številka

Prvi domači računalnik

1A5

Pred 9 leti.

2B5

Pred 4 leti.

3C5

Ga imamo že od mojega rojstva.

4Č5

Ga imamo že od mojega rojstva.

5D5

Pred 7 leti.

6E5

Ga imamo že od mojega rojstva.

7F5

Pred 7 leti.

8G5

Ga imamo že od mojega rojstva.

9H5

Ga imamo že od mojega rojstva.

10I5

Ga imamo že od mojega rojstva.

11J5

Ga imamo že od mojega rojstva.

12K5

Pred 2 letoma.

13L5

Pred 3 leti.

14M5

Pred nekaj leti.

15N5

Pred 6 meseci.

16O5

Ga imamo že od mojega rojstva.

17P5

Ga imamo že od mojega rojstva.

18R5

Ga imamo že od mojega rojstva.

19S5

Ga imamo že od mojega rojstva.

20Š5

Ga imamo že od mojega rojstva.

21T5

Pred 10 meseci.

22U5

Ga imamo že od mojega rojstva.

23V5

Ga imamo že od mojega rojstva.

24Z5

Ga imamo že od mojega rojstva.

25Ž5

Ga imamo že od mojega rojstva.
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26Q5

Ga imamo že od mojega rojstva.

27W5

Ga imamo že od mojega rojstva.

28Y5

Ga imamo že od mojega rojstva.

29X5

Ga imamo že od mojega rojstva.

30Đ5

Pred 4 leti.

31Ć5

Ga imamo že od mojega rojstva.

32@5

Pred 6 leti.

33ß5

Ga imamo že od mojega rojstva.

Tabela 16: Kdaj ste doma dobili prvi računalnik?
5. anketno vprašanje je bilo torej kombiniranega tipa. Učenci so lahko izbirali
med zaprtima odgovoroma a) Ga imamo že od mojega rojstva. in c) Doma
nimamo računalnika. ter odgovorom odprtega tipa b) Pred ____ leti. Tako sem
odgovore odprtega tipa razdelila še v tri nadredne kategorije – dobili 5 do 10 let
nazaj (kmalu po mojem rojstvu), dobili v zadnjih petih letih ter dobili v zadnjem
letu. Rezultate bom prikazala v naslednji tabeli.

Nadredne kategorije

Kategorije

Število pripadajočih
odgovorov

Ga imamo že od mojega

Ga imamo že od mojega

rojstva.

rojstva.

Dobili 5 do 10 let nazaj

Pred 9 leti.

(kmalu po mojem

Pred 7 leti.

rojstvu).

Pred 7 leti.

22

5

Pred nekaj leti.
Pred 6 leti.
Dobili v zadnjih petih

Pred 4 leti.

letih.

Pred 2 letoma.

4

Pred 3 leti.
Pred 4 leti.
Dobili v zadnjem letu.

Pred 6 meseci.

2

Pred 10 meseci.
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Doma nimamo

/

0

računalnika.
Tabela 17: Kategoriziranje odgovorov, kdaj ste doma dobili prvi računalnik?
Iz zgornje tabele lahko sklepam, da več kot polovica otrok prihaja iz medijsko
spodbudnega okolja, saj so z računalniki v domačem okolju seznanjeni že od
malih nog. V družinah kar 22 učencev, kar predstavlja 66,67 % anketiranih, imajo
računalnik že od njihovega rojstva, kar pomeni, da so ti učenci odraščali skupaj z
novimi komunikacijskimi tehnologijami in mediji. Pri kar petih učencih sicer
računalnika takoj ob njihovem rojstvu doma niso imeli, so pa ga dobili v prvih
petih letih njihovega odraščanja. Pri štirih učencih so računalnik dobili v zadnjih
petih letih, ko je bil učenec že usmerjen v vzgojno-izobraževalni proces.
Presenetilo pa me je dejstvo, da so v dveh družinah računalnik dobili šele v
zadnjem letu, najverjetneje tudi zaradi potreb učenca, saj v šoli, kjer sem izvajala
anketiranje, v 4. razredu že uporabljajo spletna gradiva in je priporočljivo, da jih
uporabljajo tudi doma. Veselilo me je, da ogovora, da doma nimajo računalnika,
ni izbral nobeden izmed učencev.
6. vprašanje: Kdo doma največkrat uporablja računalnik?
V spodnji tabeli bom prikazala, kdo pri posameznem učencu doma največkrat
uporablja računalnik
Številka

Največkrat uporablja(m) računalnik …

1A6

jaz

2B6

mami

3C6

oči

4Č6

oči

5D6

oči

6E6

jaz

7F6

jaz

8G6

oči
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9H6

oči

10I6

oči

11J6

jaz

12K6

oči

13L6

oči

14M6

jaz

15N6

jaz

16O6

jaz

17P6

mami

18R6

brat

19S6

oči

20Š6

oči

21T6

jaz

22U6

mami

23V6

mami

24Z6

jaz

25Ž6

oči

26Q6

mami

27W6

oči

28Y6

brat

29X6

brat

30Đ6

oči

31Ć6

sestra

32@6

oči

33ß6

brat

Tabela 18: Kdo doma največkrat uporablja računalnik?
V naslednji tabeli bom prikazala, kdo doma v največji meri uporablja računalnik
glede na skupno število vseh anketiranih.
Največji uporabnik računalnika

Skupaj

Jaz

9
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(1A6, 6E6, 7F6, 11J6, 14M6, 15N6, 16O6, 21T6, 24Z6)
Mami

5

(2B6, 17P6, 22U6, 23V6, 26O6)
Oči

14

(3C6, 4Č6, 5D6, 8G6, 9H6, 10I6, 12K6, 13L6, 19S6, 20Š6, 25Ž6,
27W6, 30Đ6, 32@6)
Brat

4

(18R6, 28Y6, 29X6, 33ß6)
Sestra

1

(31Ć6)
Tabela 19: Največji uporabnik računalnika
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je kar 9 učencev od skupno 33
prepoznalo kot največjega uporabnika računalnika v družini, kar predstavlja 27 %
anketiranih. Glede na to, da današnja mladina zelo veliko posega po uporabi
računalnika, se mi odstotek še ne zdi tako velik. Vsekakor pa velja upoštevati
dejstvo, da starši najverjetneje uporabo računalnika svojim otrokom omejijo. Kot
največji uporabniki računalnika so bili izbrani očetje, s kar 42 % (očeta kot
največjega uporabnika računalnika je izbralo kar 14 učencev), sledijo mame s
15 % (5 učencev), nato bratje z 12 % (4 učenci), le eden izmed učencev pa je za
največjo uporabnico računalnika v družini izbral sestro.
V naslednji tabeli bom prikazala razmerje v uporabi računalnika med učencem in
ostalimi člani družine.
Največji uporabnik računalnika – jaz ali drugi

Skupaj

Jaz

9

(1A6, 6E6, 7F6, 11J6, 14M6, 15N6, 16O6, 21T6, 24Z6)
Drugi

24

(2B6, 3C6, 4Č6, 5D6, 8G6, 9H6, 10I6, 12K6, 13L6, 17P6, 18R6,
19S6, 20Š6, 22U6, 23V6, 25Ž6, 26O6, 27W6, 28Y6, 29X6, 30Đ6,
31Ć6, 32@6, 33ß6)
Tabela 20: Največji uporabnik računalnika – jaz ali drugi
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Kot smo lahko razbrali že s prejšnje tabele, se kot največjega uporabnika
računalnika v družini šteje 9 učencev, kar predstavlja 27 %. 24 učencev pa je
presodilo, da računalnik najpogosteje uporablja nekdo drug iz družine – drugi
člani družine, ki najpogosteje uporabljajo računalnik, torej predstavljajo 73 %
anketiranih.
7. vprašanje: Kaj misliš o tem? Ti odgovarja, ali bi se morali v bodoče dogovoriti
drugače?
7. vprašanje učence sprašuje, kakšno je njihovo mnenje o družinskemu članu, ki
so ga izbrali za najpogostejšega uporabnika računalnika – ali jim odgovarja, da on
najpogosteje uporablja računalnik, ali ne. Nekaj učencev je svoj odgovor tudi
pojasnilo. Tabelo bom zato razdelila na tri dele – najprej bom zapisala odgovore
iz prejšnjega vprašanja, kdo doma največkrat uporablja računalnik (saj bo tako
pripadajoča razlaga bolj razumljiva), nato bom zapisala dejstvo, ali učencu takšna
časovna razporeditev uporabe računalnika odgovarja ali ne ter zraven pripadajočo
razlago posameznika.
Številka

Največji

Ti to

uporabnik

odgovarja?

Razlaga

računalnika
1A7

jaz

DA

Odgovarja, da sem največ na računalniku.

2B7

mami

DA

/

3C7

oči

DA

V redu, ker imamo vsak svoj računalnik.

4Č7

oči

DA

Zdi se mi, da je v redu, da je oči največ
na računalniku.

5D7

oči

DA

/

6E7

jaz

NE

Ker ga drugi ne morejo uporabljati.

7F7

jaz

DA

Ni se potrebno dogovoriti drugače.

8G7

oči

NE

Ni v redu, morali bi to določiti drugače.

9H7

oči

DA

To mi je všeč.

10I7

oči

DA

Meni se zdi v redu, saj dela za službo.
108

11J7

jaz

DA

Mi odgovarja, da sem jaz največkrat na
računalniku.

12K7

oči

DA

Ker kupuje boljše stvari, kupuje tudi za
druge.

13L7

oči

NE

To lahko škodi očem.

14M7

jaz

NE

Mislim, da tako porabim največ elektrike.

15N7

jaz

NE

V bodoče bi se morali dogovoriti
drugače.

16O7

jaz

NE

Dogovoriti bi se morali drugače.

17P7

mami

NE

V bodoče bi se morali dogovoriti
drugače.

18R7

brat

NE

V bodoče bi se morali dogovoriti
drugače.

19S7

oči

NE

Morali bi se dogovoriti, da bo kakšen dan
imel računalnik še kdo drug.

20Š7

oči

NE

Rad bi, da starša računalnik in televizijo
pustita in se igrata družabne igre z mano.

21T7

jaz

DA

To mi odgovarja.

22U7

mami

NE

Morali bi se dogovoriti drugače.

23V7

mami

DA

Ni se potrebno dogovoriti drugače.

24Z7

jaz

DA

/

25Ž7

oči

NE

To ni v redu za oči, zato bi raje videla, da
bi samo eno uro bil na računalniku.

26Q7

mami

NE

Meni paše, ker je mami na računalniku,
ampak bi bilo dobro, da smo vsi malo.

27W7

oči

NE

Dogovoriti drugače.

28Y7

brat

NE

Mislim, da to ni preveč zdravo za oči pa
tudi za zdravje telesa. V bodoče bi se
morali dogovoriti drugače.

29X7

brat

NE

Ker potem ne morem na Radovednih pet.
To me moti.
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30Đ7

oči

DA

Mislim, da je v redu, ker vedno dela na
računalniku za službo.

31Ć7

sestra

DA

Tako mi je prav.

32@7

oči

DA

To mi odgovarja. Zato, ker oči mora
delati.

33ß7

brat

NE

Ni pošteno, da je kdo na računalniku več
od vseh drugih skupaj.

Tabela 21: Mnenje učencev o družinskemu članu, ki največkrat uporablja
računalnik
16 učencem (48 % anketiranih) odgovarja, da je razporeditev časa na domačem
računalniku takšna, kot je. Od teh 16 učencev je 5 takšnih, ki so za osebo, ki v
družini najpogosteje uporablja računalnik, izbrali sebe. Zakaj jim ta časovna
razporeditev odgovarja, so argumentirali z naslednjimi besedami: »Odgovarja, da
sem največ na računalniku«, »Ni se potrebno dogovoriti drugače«, »Mi odgovarja,
da sem jaz največkrat na računalniku«, »To mi odgovarja«. Nekega tehtnega
razloga, zakaj jim je prav, da so oni tisti, ki so doma več na računalniku, niso
navedli, so pa vsekakor potrdili, da jim to odgovarja, kar kaže na to, da se radi
usedejo za računalnik.
Tehtnejši razlogi, ki so pojasnjevali, zakaj učencem odgovarja, da je na
računalniku največ oče, so bili slednji: »Meni se zdi v redu, saj dela za službo«,
»Ker kupuje boljše stvari, kupuje tudi za druge«, »Mislim, da je v redu, ker vedno
dela na računalniku za službo« in »Mislim, da je v redu, ker vedno dela na
računalniku za službo«. S slednjimi argumenti so učenci pokazali, da spoštujejo
to, da oče na računalniku dela za službo ali pa kupuje (iz zapisanega sklepam, da
kupuje oblačila in obutev). Zdi se mi, da učenci razumejo, da je to potrebno za
preživljanje družine in ravno to je razlog, da jih ne moti, če je eden izmed
njihovih staršev na računalniku več kot ostali člani družine.
17 učencev (52 % anketiranih) pa se z razporeditvijo preživetega časa na
domačem računalniku ne strinja. Tisti, ki so presodili, da so sami časovno največ
na računalniku (takšni so bili štirje) in menijo, da to ni prav, so to komentirali z
naslednjimi besedami: »Ker ga drugi ne morejo uporabljati«, »Mislim, da tako
porabim največ elektrike«, »V bodoče bi se morali dogovoriti drugače« in
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»Dogovoriti bi se morali drugače«. Presenetil me je odgovor »Mislim, da tako
porabim največ elektrike«, saj si nisem mislila, da učenci pri svoji uporabi
računalnika gledajo tudi na samo porabo elektrike in se s tem obremenjujejo.
Glede na njihovo starost (10 let) se mi zdi lepo, da se že pojavlja skrb za takšne
stvari.
Ostali učenci, ki so izbrali starše za časovno največje uporabnike domačega
računalnika in se s tem ne strinjajo, so dali naslednje tehtne argumente: »To lahko
škodi očem«, »Morali bi se dogovoriti, da bo kakšen dan imel računalnik še kdo
drug«, »Rad bi, da starša računalnik in televizijo pustita in se igrata družabne igre
z mano«, »To ni v redu za oči, zato bi raje videla, da bi samo eno uro bil na
računalniku«, »Meni paše, ker je mami na računalniku, ampak bi bilo dobro, da
smo vsi malo«, »Mislim, da to ni preveč zdravo za oči pa tudi za zdravje telesa. V
bodoče bi se morali dogovoriti drugače«, »Ker potem ne morem na Radovednih
pet. To me moti« in »Ni pošteno, da je kdo na računalniku več od vseh drugih
skupaj«. Presenetilo me je, da so učenci kar v treh primerih navedli, da jim to ne
ugaja, saj ni dobro za oči. Očitno je, da jim skrb za zdravje njihovih staršev
pomeni več kot to, da bi bili rajši oni tisti, ki so namesto njih za malimi ekrani. Še
posebej pa se me je dotaknil argument učenca, ki je zapisal, da bi rad, da starša
računalnik in televizijo pustita in se igrata družabne igre z njim. S tem je lepo
povedal, kako je informacijsko-komunikacijska tehnologija povsem okupirala
družino in da se starša zaradi nje posledično manj ukvarjata z njim. Iz zapisanega
se vidi, da pogreša njuno družbo in da si želi, da bi mu starša posvečala več časa.
8. vprašanje: Ali imaš čisto svoj računalnik? Napiši, kdaj si ga dobil.
Učence sem vprašala tudi, ali imajo čisto svoj računalnik in kdaj so ga dobili.
Tako bom lažje opredelila, ali prihajajo iz medijsko bolj ali manj spodbudnega
okolja.
Številka

Svoj računalnik

Dobil pred …

1A8

NE

/

2B8

DA

4 leti
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3C8

DA

6 leti

4Č8

NE

/

5D8

DA

2 letoma

6E8

NE

/

7F8

DA

1 letom

8G8

NE

/

9H8

DA

od rojstva

10I8

DA

2 letoma

11J8

DA

1 letom

12K8

DA

letos

13L8

NE

/

14M8

NE

/

15N8

DA

6 meseci

16O8

DA

7 leti

17P8

NE

/

18R8

NE

19S8

DA

8 leti

20Š8

NE

/

21T8

DA

3 meseci

22U8

DA

1 letom

23V8

NE

/

24Z8

DA

4 leti

25Ž8

DA

5 leti

26Q8

DA

5 leti

27W8

NE

/

28Y8

DA

3 leti

29X8

NE

/

30Đ8

NE

/

31Ć8

NE

/

32@8

NE

/

33ß8

NE

/

Tabela 22: Ali imajo učenci svoj računalnik in kdaj so ga dobili
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Pri 8. vprašanju sem ugotovila, da ima od 33 otrok kar 17 otrok svoj računalnik,
kar predstavlja 52 % anketiranih učencev, 16 otrok pa svojega računalnika nima
in se uvršča v preostanek 48 %.
V zadnjem letu je čisto svoj računalnik dobilo 6 učencev, kar povezujem z
dejstvom, da so v tem šolskem letu začeli uporabljati e-gradiva serije Radovednih
pet in je s strani šole in učiteljic priporočljivo, da imajo učenci tudi v domačem
okolju dostop do računalnika in spleta, saj lahko tako tudi doma rešujejo naloge,
ki jim jih ponujajo spletna gradiva pri petih šolskih predmetih.
9 učencev je svoj računalnik dobilo pred vstopom v šolo ali tekom šolanja, le eden
izmed učencev pa ga ima že od rojstva.
9. vprašanje: Ali imaš svoj tablični računalnik?
Učence sem povprašala tudi, če imajo svoj tablični računalnik, ki je v zadnjih treh
letih precej pogost spremljevalec posameznika – mnogi ga s seboj vzamejo kamor
koli gredo pa čeprav samo v trgovino.
Številka

Tablični računalnik

1A9

DA

2B9

DA

3C9

NE

4Č9

DA

5D9

DA

6E9

DA

7F9

NE

8G9

NE

9H9

DA

10I9

NE

11J9

DA

12K9

DA

13L9

DA
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14M9

NE

15N9

DA

16O9

NE

17P9

NE

18R9

NE

19S9

DA

20Š9

DA

21T9

DA

22U9

DA

23V9

DA

24Z9

NE

25Ž9

DA

26Q9

DA

27W9

NE

28Y9

NE

29X9

NE

30Đ9

NE

31Ć9

DA

32@9

DA

33ß9

NE

Tabela 23: Ali imaš svoj tablični računalnik?
Presenetilo me je, da ima kar 19 učencev, kar predstavlja 58 % anketiranih, svoj
tablični računalnik. 14 učencev (42 % anketiranih) svojega tabličnega računalnika
nima.
10. vprašanje: Imaš pametni telefon?
Sledilo je vprašanje, če ima učenec svoj pametni telefon – torej mobilni telefon z
dostopom do spleta, aplikacij in podobnih stvari.
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Številka

Pametni telefon

1A10

DA

2B10

DA

3C10

DA

4Č10

DA

5D10

DA

6E10

DA

7F10

DA

8G10

NE

9H10

NE

10I10

NE

11J10

DA

12K10

NE

13L10

DA

14M10

NE

15N10

DA

16O10

DA

17P10

DA

18R10

NE

19S10

DA

20Š10

DA

21T10

DA

22U10

DA

23V10

DA

24Z10

DA

25Ž10

DA

26Q10

DA

27W10

DA

28Y10

DA

29X10

NE

30Đ10

DA
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31Ć10

DA

32@10

DA

33ß10

DA

Tabela 24: Imaš pametni telefon?
Pričakovala sem, da bo večina otrok na vprašanje, če imajo pametni telefon,
odgovorila z »da«, saj menim, da tempo današnjega časa v moderni družbi to
nekako »zahteva«. Odgovori učencev so to tudi potrdili. 79 % anketiranih je
pritrdilo, da imajo svoj pametni telefon (26 učencev). Preostalih 21 % učencev (7
učencev) pametnega telefona nima.
25. vprašanje: Obkroži, s katero informacijsko-komunikacijsko tehnologijo vse
si pomagaš pri domačem učenju? Zraven dopiši, s katerim programom,
aplikacijo, stranjo …
Naslednje vprašanje, ki sem ga umestila v sklop raziskovalnih vprašanj, nanašajoč
na domače okolje, je bilo vprašanje 25. Učenci so imeli možnost izbire med
naslednjimi odgovori: računalnik, mobilni telefon, tablični računalnik, televizija
in drugo. V tabeli bom prikazala izbrane odgovore učencev in programe,
aplikacije, strani ipd., ki so jih našteli. Učenci so lahko pri tem vprašanju obkrožili
več možnih odgovorov in jih dopolnili.
Številka

IKT

Program, aplikacija, stran …

1A25

računalnik

Radovednih pet

2B25

računalnik

Radovednih pet

3B25

mobilni telefon

spletne strani

4C25

računalnik

Radovednih pet

5Č25

tablični računalnik

Radovednih pet

6D25

računalnik

internet, Radovednih pet

7D25

mobilni telefon

klicanje, internet

8D25

tablični računalnik

internet

9E25

računalnik

Radovednih pet
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10E25

mobilni telefon

klicanje sošolca

11F25

računalnik

Radovednih pet

12G25

računalnik

Radovednih pet

13G25

mobilni telefon

klicanje sošolca

14G25

tablični računalnik

splet

15H25

računalnik

Radovednih pet

16H25

mobilni telefon

klicanje sošolca

17I25

računalnik

Radovednih pet

18I25

mobilni telefon

klicanje koga za mnenje, odgovor

19I25

televizija

učenje jezikov

20J25

računalnik

Radovednih pet

21J25

mobilni telefon

YouTube, klicanje sošolca

22J25

televizija

angleški filmi

23K25

računalnik

Radovednih pet, splet

24L25

računalnik

Radovednih pet

25L25

televizija

Animal planet

26M25

računalnik

e-učbenik, Google

27N25

računalnik

e-učbenik

28N25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

29N25

tablični računalnik

e-učbenik

30O25

računalnik

e-učbenik

31O25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

32P25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

33R25

računalnik

e-učbenik

34S25

računalnik

splet

35S25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

36S25

tablični računalnik

za učenje

37Š25

računalnik

e-učbenik

38Š25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

39Š25

tablični računalnik

šola, igre

40T25

mobilni telefon

klicanje prijatelja
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41T25

tablični računalnik

splet

42U25

računalnik

e-učbenik

43U25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

44U25

tablični računalnik

splet

45V25

računalnik

Google, Radovednih pet

46Z25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

47Ž25

računalnik

Radovednih pet

48Ž25

mobilni telefon

klicanje sošolca

49Ž25

tablični računalnik

splet

50Ž25

televizija

angleški filmi

51Q25

računalnik

Radovednih pet

52Q25

mobilni telefon

klicanje sošolca

53W25

računalnik

Radovednih pet

54W25

mobilni telefon

klicanje babice

55Y25

računalnik

Google maps

56Y25

mobilni telefon

YouTube posnetki

57Y25

tablični računalnik

Radovednih pet

58Y25

televizija

Discovery

59X25

mobilni telefon

klicanje sošolca

60Đ25

računalnik

e-učbenik

61Đ25

mobilni telefon

klicanje koga za nalogo

62Ć25

računalnik

e-učbenik, splet

63Ć25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

64Ć25

tablični računalnik

splet

65@25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

66ß25

računalnik

e-učbenik, Radovednih pet

67ß25

mobilni telefon

klicanje prijatelja

Tabela 25: S katero informacijsko-komunikacijsko tehnologijo si pomagaš pri
domačem učenju
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V zgornji tabeli izbrane informacijske-komunikacijske tehnologije in programe,
aplikacije, strani … bom zbrala skupaj in prikazala v spodnji tabeli ter ustrezno
številčno označila število izbir učencev.

Informacijsko-komunikacijska

Program, aplikacija,

Skupaj

tehnologija

stran …

računalnik

Radovednih pet, internet, 27

(1A25, 2B25, 4C25, 6D25, 9E25, 11F25, splet, e-učbenik, Google,
12G25, 15H25, 17I25, 20J25, 23K25, Google maps
24L25, 26M25, 27N25, 30O25, 33R25,
34S25, 37Š25, 42U25, 45V25, 47Ž25,
51Q25, 53W25, 55Y25, 60Đ25, 62Ć25,
66ß25)
mobilni telefon

spletne

strani,

klicanje 24

(3B25, 7D25, 10E25, 13G25, 16H25, (sošolca, prijatelja, babice,
18I25, 21J25, 28N25, 31O25, 32P25, koga za mnenje, odgovor,
35S25, 38Š25, 40T25, 43U25, 46Z25, koga za nalogo), internet,
48Ž25, 52Q25, 54W25, 56Y25, 59X25, YouTube
61Đ25, 63Ć25, 65@25, 67ß25)
tablični računalnik

Radovednih pet, internet, 11

(5Č25, 8D25, 14G25, 29N25, 36S25, šola, igre, splet, e-učbenik,
39Š25, 41T25, 44U25, 49Ž25, 57Y25, za učenje
64Ć25)
televizija

učenje jezikov, angleški 5

(19I25, 22J25, 25L25, 50Ž25, 58Y25)

filmi,

Animal

planet,

Discovery)
Tabela 26: Ureditev pojmov informacijsko-komunikacijske tehnologije pri
domačem učenju
Nekako sem pričakovala, da bo največ anketiranih učencev za informacijskokomunikacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo pri domačem učenju, izbralo ravno
računalnik. In tako so pokazali tudi rezultati pri obdelavi 25. anketnega vprašanja
– prevladujoča informacijsko-komunikacijska tehnologija pri domačem učenju je
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računalnik. Pokazalo se je, da učenci najpogosteje uporabljajo računalnik za eučbenik oz. spletno gradivo Radovednih pet, ki ga uporabljajo od tega šolskega
leta dalje. Poleg tega, da uporabljajo spletno gradivo Radovednih pet, si učenci pri
domačem učenju pomagajo z računalnikom še tako, da gredo na internet oz. splet,
brskajo s spletnim brskalnikom Google ter uporabljajo Google maps – aplikacijo z
zemljevidi. Računalnik kot pomagalo pri domačem učenju si je izbralo kar 27
anketiranih učencev, kar predstavlja 82 % anketiranih.
Kar 24 učencev (73 % anketiranih) si pri domačem učenju pomaga tudi z
mobilnim telefonom. Pričakovala sem, da bo veliko učencev izbralo mobilni
telefon ravno zato, ker imamo danes pametne telefone in lahko z njimi dostopamo
do spleta, ponujajo nam najrazličnejše aplikacije za pomoč pri učenju … Vendar
sem se motila. Kar 22 učencev je zapisalo, da si z mobilnim telefonom pri
domačem učenju pomaga tako, da z njim pokliče prijatelja, sošolca, eden izmed
učencev celo babico, skratka klicanje nekoga za mnenje, odgovor, nalogo. Dva
izmed učencev sta poleg klicanja zapisala, da uporabljata mobilni telefon pri
domačem učenju še za internet in YouTube. Le dva izmed učencev nista zapisala,
da pri domačem učenju uporabljata telefon za klicanje – eden je zapisal, da ga
uporablja za brskanje po spletnih straneh, drugi pa za YouTube posnetke.
Ker je na 9. anketno vprašanje, ki je spraševalo, ali imajo učenci svoj tablični
računalnik, kar 19 učencev odgovorilo z »da«, sem pričakovala, da bodo tudi isti
učenci uporabniki tabličnega računalnika tudi pri domačem učenju. Vendar za
domače učenje uporablja tablični računalnik le 11 anketiranih (33 % anketiranih
učencev). To najverjetneje pomeni, da ostalih 8 učencev, ki ima čisto svoj tablični
računalnik, pa si z njim ne pomaga pri domačem učenju, le-tega najverjetneje
uporablja le za igranje igric, torej le za zabavo in prosti čas, kar štejemo kot
nestimulativno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učenci, ki so
se prepoznali kot uporabniki tabličnega računalnika pri domačem učenju, ga
uporabljajo za spletno gradivo Radovednih pet, splet, za učenje, šolo in igre.
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Le 5 učencev (15 % anketiranih) pa je odgovorilo, da za domače učenje
uporabljajo tudi televizijo. Trije učenci so zapisali, da se z njeno pomočjo učijo
tujih jezikov, dva od njih sta se posebej opredelila za učenje angleščine (angleški
filmi). Eden izmed učencev je zapisal, da si pomaga z gledanjem programa
Animal planet, eden pa z gledanjem programa Discovery.
Možnosti »drugo« ni izbral nobeden izmed učencev.
26. vprašanje: Ali uporabljaš splet, kadar doma iščeš kaj, kar potrebuješ pri
šolskem delu (za domačo nalogo, učenje, podrobnejšo razlago določene
snovi …)?
Na 26. vprašanje so učenci odgovarjali tako, da so obkrožili odgovor »da«, če
uporabljajo splet, kadar doma iščejo kaj, kar potrebujejo pri šolskemu delu in
odgovor »ne«, če ga ne uporabljajo.
Številka

Uporaba spleta

1A26

DA

2B26

DA

3C26

DA

4Č26

NE

5D26

DA

6E26

DA

7F26

DA

8G26

DA

9H26

DA

10I26

DA

11J26

DA

12K26

DA

13L26

DA

14M26

DA

15N26

DA
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16O26

DA

17P26

DA

18R26

DA

19S26

DA

20Š26

DA

21T26

DA

22U26

DA

23V26

DA

24Z26

DA

25Ž26

DA

26Q26

DA

27W26

DA

28Y26

DA

29X26

DA

30Đ26

DA

31Ć26

DA

32@26

DA

33ß26

DA

Tabela 27: Uporaba spleta pri domačem učenju
Dejstvo, da si s spletom pri domačem učenju pomaga večina učencev, me ni
presenetilo, saj nam tempo moderne družbe ponuja ogromno pripomočkov, ki
nam pomagajo pri hitrejšem iskanju potrebnih podatkov in vodilni izmed njih je
ravno splet. Le eden izmed učencev (3 % anketiranih) je obkrožil odgovor, da si
doma nikoli ne pomaga s spletom, kadar išče kaj, kar potrebuje pri šolskem delu.
Ostalih 32 anketirancev (97 % anketiranih učencev) je izbralo odgovor »da«
(doma si, kadar iščem kaj, kar potrebujem pri šolskem delu, pomagam s spletom).
27. vprašanje: Kdo te pri tem spodbuja?
Na 27. vprašanje so učenci odgovorili tako, da so izbrali le enega izmed možnih
odgovorov – kdo jih spodbuja pri uporabi spleta. Vprašanje se je navezovalo na
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vprašanje številka 26, zato učenec (Č), ki je na vprašanje 26 odgovoril z »ne«, na
27. vprašanje ni odgovoril.
Številka

Spodbudnik

1A27

mami

2B27

oči

3C27

sam

4Č27

/

5D27

mami

6E27

oči

7F27

sam

8G27

mami

9H27

mami

10I27

mami

11J27

mami

12K27

mami

13L27

sestra

14M27

mami

15N27

mami

16O27

mami

17P27

mami

18R27

mami

19S27

mami

20Š27

mami

21T27

mami

22U27

mami

23V27

mami

24Z27

oči

25Ž27

mami

26Q27

sestra

27W27

oči
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28Y27

mami

29X27

nihče

30Đ27

mami

31Ć27

nobeden

32@27

mami

33ß27

sama

Tabela 28: Spodbujanje domačih pri uporabi spleta pri šolskem delu
Posamezne odgovore sem za lažjo preglednost združila v spodnjo tabelo.

Spodbudnik pri uporabi spleta

Skupaj

mami

21

(1A27, 5D27, 8G27, 9H27, 10I27, 11J27, 12K27, 14M27, 15N27,
16O278, 17P27, 18R27, 19S27, 20Š27, 21T27, 22U27, 23V27, 25Ž27,
28Y27, 30Đ27, 32@27)
oči

4

(2B27, 6E27, 24Z27, 27W27)
sam/sama

3

(3C27, 7F27, 3ß27)
nihče

2

(29X27, 31Ć27)
sestra

2

(13L27, 26Q27)
Tabela 29: Spodbudniki pri uporabi spleta pri domačem učenju
Ugotovila sem, da največ učencev pri uporabi spleta za domače učenje in šolsko
delo spodbujajo mame. Najverjetneje so tudi mame tiste, ki največkrat spodbujajo
svoje otroke pri šolanju (domače naloge, učenje, roditeljski sestanki, govorilne
ure …). Kar 21 otrok je namreč zapisalo, da jih pri uporabi spleta za pomoč pri
šolskem delu spodbujajo mame (to predstavlja 64 % anketiranih). Le 4 učenci (12
% anketiranih) so zapisali, da jih pri tem spodbuja oče. 3 učenci (9 % anketiranih)
so napisali, da so sami svoji spodbudniki, 2 učenca (6 % anketiranih) sta napisala,
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da jih pri domačem učenju preko spleta ne spodbuja nihče, prav tako pa sta dva
učenca (6 % anketiranih) zapisala, da jih pri tem spodbuja sestra.
28. vprašanje: Kako ti pri tem pomaga?
Tudi 28. vprašanje se je navezovalo na vprašanja 26 in 27. Učence je spraševalo,
kako jim tisti, ki jih spodbuja pri učenju in pomoči s spletom, pri tem pomaga. Za
lažji pregled bom pri posameznih odgovorih zraven v tabelo vpisala še
spodbudnika pri pomoči s spletom.
Številka

Spodbudnik

Pomaga(m) mi (si) tako, da …

1A27

mami

mi pove, kako kaj najdem za učenje.

2B27

oči

če kaj ne vem, poiščeva na internetu.

3C27

sam

se spomnim na Radovednih pet.

4Č27

/

/

5D27

mami

mi pove, kaj bi rad in najde.

6E27

oči

mi poišče odgovor.

7F27

sam

če kaj ne vem, poiščem na računalniku.

8G27

mami

mi svetuje pri učenju.

9H27

mami

mi svetuje, naj grem pogledat na splet.

10I27

mami

mi svetuje, kdaj naj grem na splet po informacije.

11J27

mami

mi pomaga tako, da če kaj ne vem ali ona ne ve, mi
pove, da naj grem na računalnik.

12K27

mami

mi pomaga poiskati – npr. na spletu.

13L27

sestra

mi pove, kam moram na splet.

14M27

mami

me spomni, da lahko pogledam na splet.

15N27

mami

/

16O27

mami

/

17P27

mami

ne bežim.

18R27

mami

mi razloži določene stvari.

19S27

mami

če česa ne vem, mi malo pomaga, da mi da namig.
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20Š27

mami

Svetuje, naj grem na Radovednih pet.

21T27

mami

/

22U27

mami

pomaga kaj poiskat.

23V27

mami

mi reče, naj se grem učit.

24Z27

oči

pomaga.

25Ž27

mami

reče, da si grem kaj pogledat in se grem učit.

26Q27

sestra

mi pove npr. da se grem učit s pomočjo
računalnika.

27W27

oči

mi pri slovenskem jeziku zelo rad pomaga.

28Y27

mami

me spomni, da se učim oz. delam domačo vajo
lahko na spletu.

29X27

nihče

/

30Đ27

mami

mi pokaže, kam moram iti in najti učno snov.

31Ć27

nobeden

/

32@27

mami

mi pove moj e-naslov.

33ß27

sama

/

Tabela 30: Pomoč pri uporabi spleta doma
Najpogostejša pomoč, ki jo učenci potrebujejo pri uporabi spleta, je pomoč pri
brskanju po spletu, da najdejo ustrezno snov, ki jo potrebujejo za učenje. Kar
nekaj učencev vidi pomoč s strani staršev že v tem, da mu dovolijo, da gre na
računalnik – iz tega je vidno, da imajo v mnogih družinah omejeno uporabo
računalnika. Večina odgovorov je bila takšnih, da je iz njih razvidno, da jim dajo
starši le namig ali jim ponudijo pomoč pri iskanju, učenci pa nato sami poiščejo
kar potrebujejo. Dva odgovora pa jasno kažeta na to, da če otrok povpraša za
pomoč, starši to naredijo namesto njega (»mi pove, kaj bi rad in najde« ter »mi
poišče odgovor«). Tega se moramo tako starši kot tudi učitelji izogibati, saj
moramo otroke naučiti, da sami poiščejo tisto, kar potrebujejo, pri tem pa jim
lahko pomagamo z namigi, nasveti ipd.
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29. vprašanje: S spletom si pomagam …
29. vprašanje je ponujalo dva odgovora:
a) z veseljem.
b) nerad.
Učenci so ustrezno obkrožili odgovor, ki so si ga izbrali. Odgovore bom prikazala
v spodnji tabeli.
Številka

S spletom si pomagam…

1A29

z veseljem.

2B29

z veseljem.

3C29

z veseljem.

4Č29

nerad.

5D29

z veseljem.

6E29

nerad.

7F29

nerad.

8G29

z veseljem.

9H29

z veseljem.

10I29

z veseljem.

11J29

z veseljem.

12K29

z veseljem.

13L29

z veseljem.

14M29

z veseljem.

15N29

z veseljem.

16O29

z veseljem.

17P29

z veseljem.

18R29

z veseljem.

19S29

z veseljem.

20Š29

z veseljem.

21T29

z veseljem.
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22U29

z veseljem.

23V29

z veseljem.

24Z29

z veseljem.

25Ž29

z veseljem.

26Q29

nerad.

27W29

z veseljem.

28Y29

z veseljem.

29X29

z veseljem.

30Đ29

z veseljem.

31Ć29

z veseljem.

32@29

z veseljem.

33ß29

z veseljem.

Tabela 31: Pomoč s spletom
Pričakovala sem, da bo učenec, ki je pri 26. vprašanju edini obkrožil odgovor
»ne«, torej, da ne uporablja spleta, kadar doma išče kaj, kar potrebuje pri šolskem
delu, tudi izbral odgovor, da si s spletom pomaga »nerad«. Tako je tudi bilo.
Presenetilo pa me je, da so poleg njega še trije drugi učenci izbrali odgovor
»nerad«. To pomeni, da uporabljajo splet le zato, ker ga nujno potrebujejo pri
domači nalogi, ne pa za hitrejšo pomoč pri šolskem delu. Menim, da je mnogo
učencev še premalo poučeno o koristni uporabi spleta, tako za šolske kot tudi
prostočasne aktivnosti. Sama sem mnenja, da s pomočjo spleta hitreje prideš do
iskanega, kot če bi morala o tem pobrskati po knjigah, časopisih ipd. Vendar po
mojem mnenju učenci na razredni stopnji nimajo še dovolj znanja in izkušenj o
koristni uporabi spleta.
Štirje učenci so se tako odločili, da splet ne uporabljajo radi, kar predstavlja 12 %
anketiranih učencev. 88 % anketiranih, torej preostalih 29 učencev, ki je reševalo
anketni vprašalnik, si s spletom pomaga z veseljem.
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30. vprašanje: Ali imaš na mobilnem telefonu kakšno aplikacijo, s katero si
pomagaš pri učenju, domačih nalogah ali pripravi kakšnih referatov (npr.
aplikacijo za matematične enačbe, reševanje računov …)?
Na slednje vprašanje so učenci odgovarjali le z »da« in »ne«, vprašanje, ki je
sledilo, pa je spraševalo po tem, katera aplikacija je to.
Številka

Aplikacija

1A30

NE

2B30

DA

3C30

NE

4Č30

DA

5D30

DA

6E30

DA

7F30

DA

8G30

DA

9H30

NE

10I30

DA

11J30

DA

12K30

NE

13L30

DA

14M30

NE

15N30

NE

16O30

NE

17P30

NE

18R30

NE

19S30

DA

20Š30

DA

21T30

NE

22U30

DA

23V30

DA
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24Z30

NE

25Ž30

DA

26Q30

DA

27W30

DA

28Y30

DA

29X30

NE

30Đ30

NE

31Ć30

DA

32@30

DA

33ß30

NE

Tabela 32: Mobilna aplikacija za pomoč pri šolskem delu
Kar 19 anketiranih učencev je odgovorilo pritrdilno, da uporabljajo mobilne
aplikacije za pomoč pri šolskem delu, kar predstavlja 58 % anketirancev.
Preostalih 42 % ne uporablja mobilnih aplikacij za pomoč pri učenju – v to
skupino sodijo tudi tisti učenci, ki nimajo pametnega telefona. Takšnih je 14
učencev.
31. vprašanje: Če ja, katero?
Slednje vprašanje se je nanašalo na 30. vprašanje in je učence, ki so nanj
odgovorili pritrdilno, spraševalo o tem, katero mobilno aplikacijo uporabljajo za
pomoč pri domačih nalogah in ostalem delu za šolo.
Zaradi lažje preglednosti sem v spodnjo tabelo dodala še stolpec, ali učenec sploh
uporablja katero od mobilnih aplikacij ali ne.
Številka

Aplikacija

Katera?

1A31

NE

/

2B31

DA

e-knjige

3C31

NE

/

4Č31

DA

YouTube
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5D31

DA

YouTube

6E31

DA

aplikacija za angleščino

7F31

DA

YouTube

8G31

DA

pretvornik, računalo

9H31

NE

/

10I31

DA

računalo, pretvornik, prostornina, slovar

11J31

DA

YouTube

12K31

NE

/

13L31

DA

YouTube

14M31

NE

/

15N31

NE

/

16O31

NE

/

17P31

NE

/

18R31

NE

/

19S31

DA

program za računanje

20Š31

DA

računanje

21T31

NE

/

22U31

DA

za matematiko, računanje

23V31

DA

za večja števila deljenja

24Z31

NE

/

25Ž31

DA

YouTube

26Q31

DA

YouTube

27W31

DA

matematične enačbe

28Y31

DA

YouTube posnetki

29X31

NE

/

30Đ31

NE

/

31Ć31

DA

sudoku (za krožek logične pošasti)

32@31

DA

računanje (za matematiko)

33ß31

NE

/

Tabela 33: Vrste mobilnih aplikacij za pomoč pri šolskem delu
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Učenci so našteli kar nekaj mobilnih aplikacij, kot sem tudi pričakovala, pa se
največkrat pojavlja aplikacija YouTube. Aplikacije sem razporedila v spodnjo
tabelo.

Mobilne aplikacije

Skupaj

YouTube

8

(4Č31, 5D31, 7F31, 11J31, 13L31, 25Ž31, 26Y31, 28Y31)
e-knjige

1

(2B31)
aplikacija za angleščino

1

(6E31)
računalo (računanje, matematične enačbe, za večja števila deljenja, 8
prostornina)
(8G31, 10I31, 19S31, 20Š31, 22U31, 23V31, 27W31, 32@31)
pretvornik

2

(8G31, 10I31)
slovar

1

(10I31)
sudoku

1

(31Ć31)
Tabela 34: Mobilne aplikacije, ki jih uporabljajo učenci
Najpopularnejša mobilna aplikacija med učenci je YouTube – program za
predvajanje glasbe, videoposnetkov, tudi kakšnih krajših filmčkov, oddaj ipd.
Učenci si lahko z njo pomagajo pri različnih predmetih (pri športu – pravilna
izvedba določenih vaj, pri glasbi – poslušanje skladb, pesmi, ritma, pri
naravoslovju in tehniki in pri spoznavanju družbe – ogled različnih filmčkov,
postopkov izvedbe določenih stvari …). Aplikacijo YouTube na mobilnih
telefonih uporablja kar 8 anketiranih učencev. 8 učencev pa uporablja tudi
aplikacije za računanje (računalo, matematične enačbe …). Dva učenca
uporabljata tudi pretvornik količin. Po en odgovor pa se je pojavil pri naslednjih
aplikacijah: slovar, sudoku, e-knjige in aplikacija za angleščino.
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32. vprašanje: Ali takrat, ko ne veš, kako bi se lotil kakšne domače naloge ali
šolskega dela, pokličeš sošolca?
Na vprašanje 32 so učenci zopet odgovarjali z »da« ali »ne«. Odgovori so
prikazani v spodnji tabeli.
Številka

Klicanje sošolca

1A32

DA

2B32

NE

3C32

NE

4Č32

DA

5D32

DA

6E32

DA

7F32

DA

8G32

DA

9H32

NE

10I32

DA

11J32

DA

12K32

NE

13L32

NE

14M32

NE

15N32

DA

16O32

DA

17P32

DA

18R32

NE

19S32

DA

20Š32

NE

21T32

DA

22U32

DA

23V32

DA

24Z32

DA
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25Ž32

DA

26Q32

DA

27W32

DA

28Y32

DA

29X32

NE

30Đ32

DA

31Ć32

DA

32@32

DA

33ß32

DA

Tabela 35: Klicanje sošolca za pomoč pri šolskem delu
Kar 24 učencev (73 %) je odgovorilo, da takrat, ko potrebujejo pomoč pri
šolskemu delu, pokličejo sošolca. Ostalih 9 učencev (27 %) ne pokličejo sošolca,
ko ne vedo, kako bi se lotili kakšne domače naloge ali šolskega dela.
33. vprašanje: Kako ti po navadi sošolec/sošolka svetuje?
Zanimalo me je še, kakšen nasvet jim da sošolec ali sošolka, ki jim po telefonu
pomaga pri domači nalogi ali kakšnemu drugemu šolskemu delu. Običajno
svetovanje, ki so ga zapisali učenci, ki so na 32. vprašanje odgovorili z »da«, je
prikazano v spodnji tabeli.
Številka

Klicanje sošolca

Po navadi mi sošolec/sošolka …

1A33

DA

svetuje, da si pomagam z Radovednih pet.

2B33

NE

/

3C33

NE

/

4Č33

DA

pove, kje je naloga.

5D33

DA

svetuje, naj ga poslušam.

6E33

DA

svetuje tako, da mi pove, na kateri strani je
naloga.

7F33

DA

svetuje, da se zberem.

8G33

DA

svetuje, naj grem na internet.
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9H33

NE

/

10I33

DA

razloži snov, svetuje.

11J33

DA

svetuje, da naj grem na računalnik na
Radovednih pet, mi razloži snov.

12K33

NE

/

13L33

NE

/

14M33

NE

/

15N33

DA

pove, kaj moram narediti.

16O33

DA

kaj pove, pomaga.

17P33

DA

pove stran, kjer je domača naloga.

18R33

NE

/

19S33

DA

pove stran domače naloge, pomaga pri
odgovorih.

20Š33

NE

/

21T33

DA

pomaga razumeti.

22U33

DA

pove stran, razloži.

23V33

DA

svetuje, da pogledam v učbenik in delovni
zvezek.

24Z33

DA

pove stran za nalogo.

25Ž33

DA

svetuje, da se učim in naj mi ostane v glavi.

26Q33

DA

pomaga najti stran.

27W33

DA

pove, kje je domača naloga.

28Y33

DA

svetuje, da razmislim, znova preberem, dokler ne
ugotovim, kakšna je logika.

29X33

NE

/

30Đ33

DA

svetuje, da vprašam starše ali pa mi posodi
zvezek.

31Ć33

DA

pove stran, pomaga razložiti.

32@33

DA

Pove, katera stran je in mi svetuje, kako nalogo
rešiti.

33ß33

DA

pove stran pri domači vaji, razloži, če kaj ne
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razumem …
Tabela 36: Sošolčevo svetovanje za pomoč pri šolskem delu
Iz odgovorov je razvidno, da večina učencev svojega sošolca oz. sošolko pokliče
zato, da se pozanima, na kateri strani imajo domačo nalogo. Takšnih odgovorov je
bilo kar 11 (od skupno 24 odgovorov, kjer so učenci pri prejšnjem vprašanju
odgovorili z »da«).
Odgovorov, ki so nakazovali na to, da jim po telefonu sošolec ali sošolka razloži
snov ali pomaga pri odgovorih, nalogi ipd. je bilo prav tako 11. Iz tega je
razvidno, da si učenci radi medsebojno pomagajo pri razumevanju šolskega dela.
Kar nekaj učencev (takšnih je bilo pet) pa daje svojim sošolcem nasvete, da naj
pogledajo v Radovednih pet (gre za serijo šolskega gradiva – učbeniki, delovni
zvezki, e-gradiva), na internet, v učbenik ali delovni zvezek, ponudi svoj zvezek
ali nasvet, naj vprašajo starše.
Zanimivi pa so mi bili predvsem odgovori, kjer naj bi jih sošolec oz. sošolka
svarila, naj se zberejo, učijo ali znova razmislijo – takšnih odgovori so bili trije. Iz
njih je jasno razvidno, da anketiranec pokliče svoje sošolce v spodbudo in od njih
ne pričakuje pomoči pri reševanju naloge, temveč le oporo in nekoga, da mu
potrdi, da se mora res zbrati in učiti.
34. vprašanje: Vzemimo nek navaden dan, ko uporabljaš računalnik. Recimo,
da si ta dan lahko na računalniku 3 ure. Od tega se bom ____ ure igral in ____
ure učil.
Glede na to, da ima večina družin danes dogovorjeno, da imajo otroci časovno
omejen dostop do računalnika – npr. 2 uri na dan, me je zanimalo, kako bi si
učenci razporedili čas na računalniku, če bi imeli časovno omejitev 3 ure, ki bi
veljala tako za šolske kot tudi za prostočasne aktivnosti.
V naslednji tabeli so prikazani rezultati razporeditve 3 ur na računalniku (igranje
in učenje) po presoji učencev.
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Številka

Igranje [ur]

Razmerje Učenje [ur]

1A34

2

>

1

2B34

1,5

=

1,5

3C34

2,5

>

0,5

4Č34

1

<

2

5D34

2

>

1

6E34

1

<

2

7F34

1

<

2

8G34

1

<

2

9H34

2,5

>

0,5

10I34

2

>

1

11J34

2,5

>

0,5

12K34

2

>

1

13L34

2

>

1

14M34

2

>

1

15N34

1

<

2

16O34

2

>

1

17P34

0,5

<

2,5

18R34

2

>

1

19S34

1,5

=

1,5

20Š34

1

<

2

21T34

1

<

2

22U34

2

>

1

23V34

1

<

2

24Z34

2

>

1

25Ž34

1

<

2

26Q34

1

<

2

27W34

1

<

2

28Y34

1,5

=

1,5

29X34

0,5

<

2,5

30Đ34

1,5

=

1,5
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31Ć34

2

>

1

32@34

2

>

1

33ß34

1,5

=

1,5

Tabela 37: Razporeditev igranja in učenja na računalniku
Od skupno 33 anketiranih je 15 učencev (46 % anketiranih učencev) odgovorilo,
da bi si več časa razporedili za igranje igric kot pa za učenje. 5 učencev (15 %
anketiranih učencev) bi enakomerno razporedilo čas, 1 uro in pol bi se na
računalniku igrali in zabavali, 1 uro in pol pa učili. 13 učencev (39 % anketiranih
učencev) pa bi namenilo več časa učenju.
Vsekakor se je največ učencev odločilo za razmerje, v katerem več časa na
računalniku namenijo igranju. Tako sem tudi pričakovala, saj menim, da so učenci
v tej starosti še precej neizkušeni v koristni rabi računalnika in v njem po večini
vidijo le sredstvo za igranje in zabavo. Zato sta me presenetila učenca (P in X), ki
sta zapisala, da bi se le pol ure igrala, preostali 2 uri in pol pa bi namenila učenju.
V naslednji tabeli bom glede na ogovore učencev po lastni presoji in na podlagi
nekaterih splošnih dejstev za vsakega učenca posebej opredelila, ali prihaja iz
medijsko spodbudnega okolja ali ne. Pri tem si bom pomagala z anketnimi
vprašanji od 1 do 5 ter od 8 do 10. Upoštevala bom, katere medije uporablja sam
(natančneje, katera vrsta medijev v njegovem življenju prevladuje – tradicionalni
mediji ali nova komunikacijska tehnologija in mediji), katera vrsta medijev
prevladuje v življenju njegovih staršev, ali njegova mama in oče uporabljata
računalnik (da ali ne), podatek, koliko časa imajo doma prvi računalnik (od
rojstva, dobili so ga 5–10 let nazaj, dobili so ga v zadnjih 5 letih, dobili v zadnjem
letu), ali imajo čisto svoj računalnik, ali imajo svoj tablični računalnik in pametni
telefon.
Pri učencih, kjer se na podlagi vseh odgovorov še vedno ne bom mogla točno
odločiti, v kakšno okolje bi ga umestila, bom pregledala naštete dejavnosti, za kaj
vse računalnik uporabljata mama in oče. Tako bo odločitev bistveno lažja, saj
bom preverila, v kolikšni meri njihova starša uporabljata računalnik selektivno in
v kolikšni neselektivno. Poleg tega pa bom za lažjo presojo pregledala še
138

odgovore od 25 do 34 vprašanja, ki se prav tako nanašajo na domače učenje in
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter zainteresiranostjo otrok za
reševanje šolskega dela z njeno pomočjo.
Kot sem v svojem delu že omenila, je medijsko spodbudno okolje lahko
stimulativno ali nestimulativno. Pod stimulativno medijsko spodbudno okolje se
šteje domače okolje, ki spodbuja varno uporabo medijev, ne le za prostočasne
aktivnosti (kot je kratkočasenje s filmi, animiranimi filmi, igricami … brez
nekega namena), temveč tudi za učenje za šolo ter pridobivanje življenjskih
izkušenj in znanja, potrebnega za lažje delovanje v moderni družbi.
Iz medijsko spodbudnega okolja pa lahko prihajajo tudi učenci, ki so bili vzgojeni
v novih komunikacijskih tehnologijah in medijih, vendar neselektivno. To so
otroci, ki so lahko kadarkoli pristopili do računalnika, igrali igrice, gledali filme,
animirane filme, serije in oddaje, brez kakršnega koli namena. Že samo gledanje
animiranega filma je lahko v primeru, da so o njem starši z otrokom pogovorijo,
lahko selektivno. Enako velja tudi za filme, oddaje in podobne stvari. V primeru,
da pa gre le za preživljanje prostega časa brez kakršnega koli namena, pa gre za
neselektivno gledanje televizije. In takšen način preživljanja prostega časa ob
medijih sem pri učencih, ki so bili nekje na meji med medijsko spodbudnim in
medijsko nespodbudnim okoljem, razvrstila v medijsko nespodbudno okolje.
Glede na odgovore učencev in zgoraj omenjena dejstva bom torej presodila, ali
učenec prihaja iz medijsko spodbudnega okolja ali iz medijsko nespodbudnega
okolja.

Legenda:


TM – tradicionalni mediji



NKT – nove komunikacijske tehnologije in mediji



= – razmerje med uporabo tradicionalnih medijev in nove komunikacijske
tehnologije in medijev je enako



rojstvo – doma imajo računalnik že od rojstva učenca



5–10 – doma so dobili prvi računalnik 5–10 let nazaj



1–5 – doma so dobili prvi računalnik v zadnjih petih letih



1 leto – doma so dobili prvi računalnik v zadnjem letu
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MNO – medijsko nespodbudno okolje



MSO – medijsko spodbudno okolje

Števil- Prevla-

Prevla-

Upora-

Upora-

Prvi

Svoj

Svoj

Svoj

Op-

dujoča

dujoča

ba

ba

raču-

ra-

tab-

pa-

rede-

vrsta

vrsta

računa- računa- nalnik

ču-

lični

met-

litev

medi-

medi-

lnika –

lnika -

na-

ra-

ni

jev –

jev –

mama

oče

lnik

ču-

tele-

učenci

starši

na-

fon

ka

lnik
1AH

TM

TM

NE

DA

5–10

NE

DA

DA

MSO

2BH

NKT

TM

DA

DA

1–5

DA

DA

DA

MSO

3CH

=

TM

DA

DA

rojstvo

DA

NE

DA

MSO

4ČH

=

TM

DA

DA

rojstvo

NE

DA

DA

MSO

5DH

NKT

=

DA

DA

5–10

DA

DA

DA

MSO

6EH

NKT

TM

DA

DA

rojstvo

NE

DA

DA

MSO

7FH

=

NKT

NE

DA

5–10

DA

NE

DA

MNO

8GH

TM

TM

DA

DA

rojstvo

NE

NE

NE

MNO

9HH

TM

TM

DA

DA

rojstvo

DA

DA

NE

MSO

10IH

TM

TM

DA

DA

rojstvo

DA

NE

NE

MSO

11JH

TM

TM

DA

DA

rojstvo

DA

DA

DA

MSO

12KH

NKT

=

DA

DA

1–5

DA

DA

NE

MSO

13LH

NKT

NKT

NE

DA

1–5

NE

DA

DA

MSO

14MH

=

=

DA

DA

5–10

NE

NE

NE

MNO

15NH

TM

TM

DA

DA

1 leto

DA

DA

DA

MSO

16OH

=

NKT

DA

DA

rojstvo

DA

NE

DA

MSO

17PH

TM

NKT

DA

DA

rojstvo

NE

NE

DA

MSO

18RH

TM

TM

DA

DA

rojstvo

NE

NE

NE

MSO

19SH

=

=

DA

DA

rojstvo

DA

DA

DA

MSO

20ŠH

NKT

NKT

DA

DA

rojstvo

NE

DA

DA

MSO

21TH

NKT

TM

DA

NE

1 leto

DA

DA

DA

MSO
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22UH

TM

=

DA

DA

rojstvo

DA

DA

DA

MSO

23VH

NKT

NKT

DA

DA

rojstvo

NE

DA

DA

MSO

24ZH

TM

NKT

NE

DA

rojstvo

DA

NE

DA

MSO

25ŽH

NKT

=

DA

DA

rojstvo

DA

DA

DA

MSO

26QH

TM

TM

DA

DA

rojstvo

DA

DA

DA

MSO

27WH =

TM

DA

DA

rojstvo

NE

NE

DA

MNO

28YH

=

NKT

DA

DA

rojstvo

DA

NE

DA

MSO

29XH

TM

NKT

DA

DA

rojstvo

NE

NE

NE

MNO

30ĐH

=

=

DA

DA

1–5

NE

NE

DA

MSO

31ĆH

=

=

DA

DA

rojstvo

NE

DA

DA

MSO

32@H TM

TM

DA

DA

5–10

NE

DA

DA

MSO

33ßH

TM

DA

DA

rojstvo

NE

NE

DA

MSO

TM

Tabela 38: Opredelitev otrok – medijsko spodbudno in medijsko nespodbudno
okolje
Po podrobnem pregledu vseh anketnih vprašalnikov sem v medijsko nespodbudno
okolje razvrstila le 5 učencev. To so: F, G, M, W in X. 5 učencev, ki po mojem
mnenju prihaja iz medijsko nespodbudnega okolja, predstavlja 15 % anketiranih
učencev. Ostalih 85 % anketiranih učencev po mojem mnenju prihaja iz medijsko
spodbudnega okolja.
Za potrjevanje prvega splošno uveljavljenega stališča in na podlagi tega
oblikovanega pričakovanja, ki se glasi »Otroci iz medijsko spodbudnega okolja si
več oz. raje pomagajo pri domačem učenju z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo oz. mediji kot učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja«,
sem natančneje pregledala odgovore učencev na 25., 26., 29., 30. in 31. vprašanje.
Za lažjo preglednost sem v naslednjo tabelo združila najprej vse odgovore
učencev, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, nato pa še tiste, ki prihajajo
iz medijsko nespodbudnega okolja.

141

Številka

Pomoč IKT Uporaba S spletom si

Aplika- Katera?

spleta

pomagam …

cija

1AH1

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

2BH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

e-knjige

mobilni tel.
3CH1

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

4ČH1

tablični rač.

NE

nerad.

DA

YouTube

5DH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

YouTube

DA

nerad.

DA

aplikacija za

mobilni tel.,
tablični rač.
6EH1

računalnik,

angleščino

mobilni tel.
9HH1

računalnik,

DA

z veseljem.

NE

/

DA

z veseljem.

DA

računalo,

mobilni tel.
10IH1

računalnik,
mobilni tel.,

pretvornik,

televizija

prostornina,
slovar

11JH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

YouTube

mobilni tel.,
televizija
12KH1

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

13LH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

YouTube

DA

z veseljem.

NE

/

DA

z veseljem.

NE

/

DA

z veseljem.

NE

/

televizija
15NH1

računalnik,
mobilni tel.,
tablični rač.

16OH1

računalnik,
mobilni tel.

17PH1

mobilni tel.
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18RH1

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

19SH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

program za
računanje

mobilni tel.,
tablični rač.
20ŠH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

računanje

DA

z veseljem.

NE

/

DA

z veseljem.

DA

za matematiko,

mobilni tel.,
tablični rač.
21TH1

mobilni tel.,
tablični rač.

22UH1

računalnik,

računanje

mobilni tel.,
tablični rač.
23VH1

računalnik

DA

z veseljem.

DA

za večja števila
deljenja

24ZH1

mobilni tel.

DA

z veseljem.

NE

/

25ŽH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

YouTube

DA

nerad.

DA

YouTube

DA

z veseljem.

DA

YouTube

mobilni tel.,
tablični rač.,
televizija
26QH1

računalnik,
mobilni tel.

28YH1

računalnik,
mobilni tel.,

posnetki

tablični rač.,
televizija
30ĐH1

računalnik,

DA

z veseljem.

NE

/

DA

z veseljem.

DA

sudoku

mobilni tel.
31ĆH1

računalnik,
mobilni tel.,
tablični rač.
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32@H1

mobilni tel.

DA

z veseljem.

DA

računanje

33ßH1

računalnik,

DA

z veseljem.

NE

/

mobilni tel.
Tabela 39: Pomoč pri domačem učenju otrok iz medijsko spodbudnega okolja
Številka

Pomoč IKT Uporaba S spletom si

Aplika- Katera?

spleta

pomagam …

cija

7FH1

računalnik

DA

nerad.

DA

YouTube

8GH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

pretvornik,
računalo

mobilni tel.,
tablični rač.
14MH1

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

27WH1

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

matematične
enačbe

mobilni tel.
29XH1

mobilni tel.

DA

z veseljem.

NE

/

Tabela 40: Pomoč pri domačem učenju otrok iz medijsko nespodbudnega okolja
Ugotovila sem, da si tudi tisti učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega
okolja, pri

domačem

učenju

pomagajo

z

informacijsko-komunikacijsko

tehnologijo. Učenca F in M si pomagata z računalnikom, učenec G z
računalnikom, mobilnim telefonom in tabličnim računalnikom, učenec W z
računalnikom in mobilnim telefonom, učenec X pa z mobilnim telefonom.
Prav vseh 5 učencev oz. 100 % učencev iz medijsko nespodbudnega okolja
uporablja splet, kadar doma išče kaj, kar potrebuje pri šolskem delu (za domačo
nalogo, učenje, podrobnejšo razlago določene snovi …). Medtem pa je med
medijsko spodbudnimi učenci eden, ki si pri domačem delu za šolo ne pomaga s
spletom. Če torej izračunamo odstotek učencev iz medijsko spodbudnega okolja,
ki si pri domačem delu za šolo pomaga s spletom, dobimo 82 %.
Eden izmed 5 učencev iz medijsko nespodbudnega okolja si s spletom pomaga
nerad. Med anketiranimi učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja je
torej 80 % učencev, ki si s spletom pomaga z veseljem. Med anketiranimi učenci,
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ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja pa je 89 % takih, ki si z veseljem
pomagajo s spletom.
Med učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja, sta dva učenca, ki si
pri šolskem delu ne pomagata z nobeno od aplikacij na mobilnem telefonu. 60 %
učencev iz medijsko nespodbudnega okolja si doma, kadar dela za šolo, pomaga s
katero od mobilnih aplikacij (YouTube, pretvornik, računalo, matematične
enačbe). Odstotek učencev, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja in si pri
domačem učenju pomagajo z mobilnimi aplikacijami pa je še malce nižji. Z
mobilnimi aplikacijami si namreč pomaga 57 % učencev, ki prihajajo iz medijsko
spodbudnega okolja.
Splošno uveljavljeno stališče in na podlagi tega oblikovana pričakovanja, da si
otroci iz medijsko spodbudnega okolja več oz. raje pomagajo pri domačem učenju
z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo oz. mediji kot učenci, ki prihajajo iz
medijsko nespodbudnega okolja, ni potrjena. Res je, da je odstotek učencev, ki so
na vprašanje 29, da si s spletom pomagajo z veseljem, višji pri učencih, ki
prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, vendar le za 9 %. Ostala vprašanja, ki
se navezujejo na potrjevanje slednjega splošno uveljavljenega stališča pa kažejo
na to, da si učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja, pri domačem
učenju vseeno radi pomagajo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo oz.
mediji, ki so jim na voljo.
Drugo splošno uveljavljeno stališče, ki se glasi »Dečki pri domačem učenju
pogosteje in raje posegajo po informacijsko-komunikacijski tehnologiji kot
deklice«, bom preverjala z enakimi vprašanji, kot sem preverjala prvo splošno
uveljavljeno stališče, le da bom v tabelo dodala še vprašanje 6, ki učence sprašuje,
kdo doma največkrat uporablja računalnik. Tabelo bom sedaj ločila na deklice in
dečke.
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Številka

Pomoč IKT Uporaba S spletom

Apli-

spleta

kacija

si

Katera?

Uporaba
rač.

pomagam...
1AH2

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

jaz

2BH2

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

e-knjige

mami

mobilni tel.
3CH2

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

oči

4ČH2

tablični rač.

NE

nerad.

DA

YouTube

oči

5DH2

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

YouTube

oči

DA

nerad.

DA

aplikacija

jaz

mobilni tel.,
tablični rač.
6EH2

računalnik,
mobilni tel.

za
angleščino

7FH2

računalnik

DA

nerad.

DA

YouTube

jaz

8GH2

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

pretvornik,

oči

računalo

mobilni tel.,
tablični rač.
9HH2

računalnik,

DA

z veseljem.

NE

/

oči

DA

z veseljem.

DA

računalo,

oči

mobilni tel.
10IH2

računalnik,
mobilni tel.,

pretvornik,

televizija

prostornina,
slovar

11JH2

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

YouTube

jaz

mobilni tel.,
televizija
12KH2

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

oči

13LH2

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

YouTube

oči

DA

z veseljem.

NE

/

jaz

televizija
14MH2

računalnik
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15NH2

računalnik,

DA

z veseljem.

NE

/

jaz

DA

z veseljem.

NE

/

jaz

mobilni tel.,
tablični rač.
16OH2

računalnik,
mobilni tel.

17PH2

mobilni tel.

DA

z veseljem.

NE

/

mami

18RH2

računalnik

DA

z veseljem.

NE

/

brat

19SH2

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

program za

oči

računanje

mobilni tel.,
tablični rač.
20ŠH2

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

računanje

oči

DA

z veseljem.

NE

/

jaz

DA

z veseljem.

DA

za

mami

mobilni tel.,
tablični rač.
21TH2

mobilni tel.,
tablični rač.

22UH2

23VH2

računalnik,
mobilni tel.,

matematiko,

tablični rač.

računanje

računalnik

DA

z veseljem.

DA

za večja

mami

števila
deljenja
24ZH2

mobilni tel.

DA

z veseljem.

NE

/

jaz

Tabela 41: Poseganje pri domačem učenju po informacijsko-komunikacijski
tehnologiji pri dečkih
Številka

Pomoč IKT Uporaba S spletom

Apli-

spleta

kacija

si

Katera?

raba
rač.

pomagam...
25ŽH2

računalnik,

DA

z veseljem.

Upo-

DA

YouTube

oči

mobilni tel.,
tablični rač.,
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televizija
26QH2

računalnik,

DA

nerad.

DA

YouTube

mami

DA

z veseljem.

DA

matematičn

oči

mobilni tel.
27WH2

računalnik,

e enačbe

mobilni tel.
28YH2

računalnik,

DA

z veseljem.

DA

mobilni tel.,

YouTube

brat

posnetki

tablični rač.,
televizija
29XH2

mobilni tel.

DA

z veseljem.

NE

/

brat

30ĐH2

računalnik,

DA

z veseljem.

NE

/

oči

DA

z veseljem.

DA

sudoku

sestra

mobilni tel.
31ĆH2

računalnik,
mobilni tel.,
tablični rač.

32@H2

mobilni tel.

DA

z veseljem.

DA

računanje

oči

33ßH2

računalnik,

DA

z veseljem.

NE

/

brat

mobilni tel.
Tabela 42: Poseganje pri domačem učenju po informacijsko-komunikacijski
tehnologiji pri deklicah
Kot sem že omenila, je anketni vprašalnik rešilo 24 dečkov in 9 deklic.
Kot je iz odgovora na 25. vprašanje razvidno, si tako dečki kot tudi deklice pri
domačem učenju pomagajo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Pri tem
ni vidnih nobenih razlik glede na spol.
Vseh 9 deklic, kar predstavlja 100 %, uporablja splet, kadar doma išče kaj, kar
potrebuje pri šolskem delu (za domačo nalogo, učenje, podrobnejšo razlago
določene snovi …). Med dečki pa je eden (Č), ki si pri domačem delu za šolo ne
pomaga s spletom. Dečki si torej v 96 % pomagajo s spletom, kadar pri domačem
delu za šolo kaj potrebujejo.
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Med deklicami je ena, ki si s spletom pomaga nerada. 89 % anketiranih deklic si s
spletom pomaga z veseljem. Trije dečki si ne pomagajo radi s spletom, odstotek
dečkov, ki si s spletom pomagajo z veseljem pa je 87,5 % (21 dečkov), kar je
zopet nižje od odstotka pri deklicah.
6 deklic si pri šolskem delu pomaga z aplikacijami na mobilnem telefonu, kar
predstavlja 67 % anketiranih. Pri dečkih je razmerje 13 proti 11 v prid mobilnim
aplikacijam. 54 % anketiranih dečkov si torej pomaga z mobilnimi aplikacijami
pri domačem delu za šolo. Odstotek dečkov, ki si pri učenju pomaga z mobilnimi
aplikacijami, je zopet nižji od odstotka deklic.
9 dečkov je zapisalo, da doma največkrat uporabljajo računalnik. To predstavlja
37,5 % vseh anketiranih dečkov. Niti ena izmed deklic pa ni zapisala, da je doma
tista, ki največkrat uporablja računalnik. Vendar menim, da to, kdo doma
največkrat uporablja računalnik, ni odvisno od želje po poseganju po
informacijsko-komunikacijski tehnologiji, temveč pa od dogovora vsake
posamezne družine.
Splošno uveljavljeno stališče in na podlagi tega oblikovano pričakovanje, da dečki
pri domačem učenju pogosteje in raje posegajo po informacijsko-komunikacijski
tehnologiji kot deklice, ni potrjeno.
Pri mojem vzorcu anketiranih učencev je analiza odgovorov kazala ravno obratno,
kot pravi slednje stališče – odgovori so namreč kazali na to, da deklice pri
domačem učenju pogosteje in raje posegajo po informacijsko-komunikacijski
tehnologiji kot dečki.
Tretje splošno uveljavljeno stališče pravi, da »Učenci, ki prihajajo iz medijsko
nespodbudnega okolja, uporabljajo medije doma v večji meri za igranje kot
učenci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja«.
Za preverjanje slednjega stališča je bilo dovolj, da sem sicer že analizirano tabelo
37 pri 34. vprašanju razdelila na učence, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega in
učence, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja.

149

Številka

Igranje [ur]

Razmerje Učenje [ur]

1AH3

2

>

1

2BH3

1,5

=

1,5

3CH3

2,5

>

0,5

4ČH3

1

<

2

5DH3

2

>

1

6EH3

1

<

2

9HH3

2,5

>

0,5

10IH3

2

>

1

11JH3

2,5

>

0,5

12KH3

2

>

1

13LH3

2

>

1

15NH3

1

<

2

16OH3

2

>

1

17PH3

0,5

<

2,5

18RH3

2

>

1

19SH3

1,5

=

1,5

20ŠH3

1

<

2

21TH3

1

<

2

22UH3

2

>

1

23VH3

1

<

2

24ZH3

2

>

1

25ŽH3

1

<

2

26QH3

1

<

2

28YH3

1,5

=

1,5

30ĐH3

1,5

=

1,5

31ĆH3

2

>

1

32@H3

2

>

1

33ßH3

1,5

=

1,5

Tabela 43: Količina uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri
domačem učenju učencev iz medijsko spodbudnega okolja
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Številka

Igranje [ur]

Razmerje Učenje [ur]

7FH3

1

<

2

8GH3

1

<

2

14MH3

2

>

1

27WH3

1

<

2

29XH3

0,5

<

2,5

Tabela 44: Količina uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri
domačem učenju učencev iz medijsko nespodbudnega okolja
Le eden izmed učencev, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja je zapisal,
da uporablja medije doma v večji meri za igranje kot za učenje. 80 % učencev iz
medijsko nespodbudnega okolja torej medije, natančneje računalnik, uporablja v
večji meri za učenje.
Od 28 anketiranih učencev, ki sem jih uvrstila med tiste, ki prihajajo iz medijsko
spodbudnega okolja, je 14 učencev (50 % anketiranih učencev, ki prihaja iz
medijsko spodbudnega okolja) odgovorilo, da bi si več časa razporedili za igranje
igric kot pa za učenje. 5 učencev (18 % anketiranih učencev) bi enakomerno
razporedilo čas, 1 uro in pol bi se na računalniku igrali in zabavali, 1 uro in pol pa
učili. 9 učencev (32 % anketiranih učencev, ki prihaja iz medijsko spodbudnega
okolja) pa bi namenilo več časa učenju.
Slednje stališče zopet ni potrjeno, saj analiza odgovorov kaže na to, da učenci, ki
prihajajo z medijsko spodbudnega okolja, uporabljajo medije doma v večji meri
za igranje kot učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja. Torej ravno
obratno kot sem pričakovala in predpostavljala.
3.3.2

Sklop raziskovalnih vprašanj, nanašajoč na šolsko
okolje

11. vprašanje: Naštej medije, ki jih uporabljate v šoli.
Odgovore učencev bom na podoben način kot pri 1. in 2. vprašanju, ki sta se
nanašala na domače okolje, kodirala in jih prikazala s tabelami, pri tem pa bom pri
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vsakem naštetem mediju z nadpomenko opredelila, ali gre za tradicionalne medije
ali za nove komunikacijske tehnologije in medije.
Številka

Postavka

Nadpomenka

1A11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

2A11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

3A11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

4A11

radio

tradicionalni mediji

5A11

učbenik

tradicionalni mediji

6A11

knjige

tradicionalni mediji

7B11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

8B11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

9B11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

10B11

radio

tradicionalni mediji

11B11

učbenik

tradicionalni mediji

12B11

knjige

tradicionalni mediji

13C11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

14C11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

15C11

knjige

tradicionalni mediji

16C11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

17C11

učbenik

tradicionalni mediji

18Č11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

19Č11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

20Č11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

21Č11

radio

tradicionalni mediji

22Č11

učbenik

tradicionalni mediji

23Č11

knjige

tradicionalni mediji

24D11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

25D11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

26D11

radio

tradicionalni mediji

27D11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji
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28D11

učbenik

tradicionalni mediji

29D11

knjige

tradicionalni mediji

30E11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

31E11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

32E11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

33E11

radio

tradicionalni mediji

34E11

učbenik

tradicionalni mediji

35E11

knjige

tradicionalni mediji

36F11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

37F11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

38F11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

39F11

knjige

tradicionalni mediji

40F11

radio

tradicionalni mediji

41F11

učbenik

tradicionalni mediji

42G11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

43G11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

44G11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

45G11

radio

tradicionalni mediji

46G11

učbenik

tradicionalni mediji

47G11

knjige

tradicionalni mediji

48H11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

49H11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

50H11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

51H11

učbenik

tradicionalni mediji

52H11

knjige

tradicionalni mediji

53I11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

54I11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

55I11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

56I11

radio

tradicionalni mediji

57I11

učbenik

tradicionalni mediji

58I11

knjige

tradicionalni mediji
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59J11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

60J11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

61J11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

62J11

radio

tradicionalni mediji

63J11

knjige

tradicionalni mediji

64K11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

65K11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

66K11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

67K11

radio

tradicionalni mediji

68K11

učbenik

tradicionalni mediji

69K11

knjige

tradicionalni mediji

70L11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

71L11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

72L11

učbenik

tradicionalni mediji

73M11

radio

tradicionalni mediji

74M11

knjiga

tradicionalni mediji

75M11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

76N11

radio

tradicionalni mediji

77N11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

78N11

učbeniki

tradicionalni mediji

79O11

knjige

tradicionalni mediji

80O11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

81O11

učbenik

tradicionalni mediji

82O11

samostojni delovni

tradicionalni mediji

zvezek
83P11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

84P11

radio

tradicionalni mediji

85P11

knjige

tradicionalni mediji

86P11

učbeniki

tradicionalni mediji

87R11

učbenik

tradicionalni mediji

88R11

knjige

tradicionalni mediji

154

89R11

radio

tradicionalni mediji

90R11

delovni zvezek

tradicionalni mediji

91R11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

92S11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

93S11

učbenik

tradicionalni mediji

94S11

zvezek

tradicionalni mediji

95S11

radio

tradicionalni mediji

96S11

delovni zvezek

tradicionalni mediji

97S11

revije

tradicionalni mediji

98Š11

knjige

tradicionalni mediji

99Š11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

100Š11

radio

tradicionalni mediji

101Š11

učbenik

tradicionalni mediji

102Š11

delovni zvezek

tradicionalni mediji

103T11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

104T11

učbenik

tradicionalni mediji

105T11

radio

tradicionalni mediji

106T11

delovni zvezek

tradicionalni mediji

107T11

knjige

tradicionalni mediji

108U11

radio

tradicionalni mediji

109U11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

110U11

knjige

tradicionalni mediji

111U11

samostojni delovni

tradicionalni mediji

zvezek
112U11

učbenik

tradicionalni mediji

113V11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

114Z11

učbenik

tradicionalni mediji

115Z11

radio

tradicionalni mediji

116Z11

knjige

tradicionalni mediji

117Z11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

118Ž11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji
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119Ž11

učbenik

tradicionalni mediji

120Ž11

e-učbeniki

nove komunikacijske tehnologije in mediji

121Ž11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

122Ž11

knjige

tradicionalni mediji

123Q11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

124Q11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

125Q11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

126Q11

radio

tradicionalni mediji

127Q11

knjige

tradicionalni mediji

128W11

radio

tradicionalni mediji

129W11

internet

nove komunikacijske tehnologije in mediji

130W11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

131W11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

132W11

knjige

tradicionalni mediji

133Y11

radio

tradicionalni mediji

134Y11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

135Y11

projektor

nove komunikacijske tehnologije in mediji

136X11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

137X11

knjige

tradicionalni mediji

138X11

radio

tradicionalni mediji

139Đ11

radio

tradicionalni mediji

140Đ11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

141Đ11

knjige

tradicionalni mediji

142Đ11

učbenik

tradicionalni mediji

143Đ11

samostojni delovni

tradicionalni mediji

zvezek
144Ć11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

145Ć11

učbenik

tradicionalni mediji

146Ć11

samostojni delovni

tradicionalni mediji

zvezek
147Ć11

radio

tradicionalni mediji
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148@11

zvezek

tradicionalni mediji

149@11

učbenik

tradicionalni mediji

150@11

radio

tradicionalni mediji

151@11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

152ß11

e-učbenik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

153ß11

računalnik

nove komunikacijske tehnologije in mediji

154ß11

učbeniki

tradicionalni mediji

155ß11

knjige

tradicionalni mediji

156ß11

radio

tradicionalni mediji

157ß11

delovni zvezek

tradicionalni mediji

Tabela 45: Kodiranje naštetih medijev, ki jih uporabljajo v šoli
Ureditev pojmov

Skupaj

Tradicionalni mediji
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(4A11, 5A11, 6A11, 10B11, 11B11, 12B11, 15C11, 17C11, 21Č11,
22Č11, 23Č11, 26D11, 28D11, 29D11, 33E11, 34E11, 35E11, 39F11,
40F11, 41F11, 45G11, 46G11, 47G11, 51H11, 52H11, 56I11, 57I11,
58I11, 62J11, 63J11, 67K11, 68K11, 69K11, 72L11, 73M11, 74M11,
76N11, 78N11, 79O11, 81O11, 82O11, 84P11, 85P11, 86P11, 87P11,
88R11, 89R11, 90R11, 93S11, 94S11, 95S11, 96S11, 97S11, 98Š11,
100Š11, 101Š11, 102Š11, 104T11, 105T11, 106T11, 107T11,
108U11, 110U11, 111U11, 112U11, 114Z11, 115Z11, 116Z11,
119Ž11, 122Ž11, 126Q11, 127Q11, 128W11, 132W11, 133Y11,
137X11, 138X11, 139Đ11, 141Đ11, 142Đ11, 143Đ11, 145Ć11,
146Ć11, 147Ć11, 148@11, 149@11, 150@11, 154ß11, 155ß11,
156ß11, 157ß11)
Nove komunikacijske tehnologije in mediji

66

(1A11, 2A11, 3A11, 7B11, 8B11, 9B11, 13C11, 14C11, 16C11,
18Č11, 19Č11, 20Č1, 24D11, 25D11, 27D11, 30E11, 31E11, 32E11,
36F11, 37F11, 38F11, 42G11, 43G11, 44G11, 48H11, 49H11, 50H11,
53I11, 54I11, 55I11, 59J11, 60J11, 61J11, 64K11, 65K11, 66K11,
70L11, 71L11, 75M11, 77N11, 80O11, 83P11, 91R11, 92S11, 99Š11,
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103T11, 109U11, 113V11, 117Z11, 118Ž11, 120Ž11, 121Ž11,
123Q11, 124Q11, 125Q11, 129W11, 130W11, 131W11, 134Y11,
135Y11, 136Y11, 140Đ11, 144Ć11, 151@11, 152ß11, 153ß11)
Tabela 46: Ureditev pojmov naštetih medijev, ki jih uporabljajo v šoli
Nadredni kategoriji

Kategorije

Tradicionalni mediji

knjige
učbenik
radio
zvezek
samostojni delovni zvezek
delovni zvezek
revije

Nove komunikacijske tehnologije in

računalnik

mediji

internet
e-učbenik
projektor

Tabela 47: Kategorije naštetih medijev, ki jih uporabljajo v šoli
Odgovore učencev sem tako zopet razdelila v dve kategoriji glede na vrsto
medijev:
-

tradicionalni mediji,

-

nove komunikacijske tehnologije in mediji.

Vsi učenci skupaj so našteli 157 medijev, število le-teh pa niti ni tako pomembno.
Zanimalo me je namreč, kateri mediji vse se bodo pojavili med naštetimi – le-te
namreč uporabljajo pri pouku in imajo v šoli do njih dostop. Ugotovila sem, da se
še vedno pojavlja vse več tradicionalnih medijev – le-ti pa so tisti tipični, kot so
knjige, učbeniki, delovni zvezki, samostojni delovni zvezki, zvezki, revije in
radio. Zadnji me je malce presenetil, saj imajo v vsakem razredu računalnik, ki bi
lahko zamenjal potrebe radia. Vendar učiteljice očitno vseeno raje posegajo po
klasičnem radiu, na katerem predvajajo zgoščenke. Nove komunikacijske
tehnologije, ki jih na Osnovni šoli Tončke Čeč Trbovlje uporabljajo učenci in
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učiteljice 4. a in b razreda pa so računalnik, internet, e-učbenik in projektor. Pri
tem naj omenim, da e-učbenik, ki so ga naštevali učenci, prihaja iz Serije
Radovednih pet. Gre za spletna gradiva, do katerih učenci dostopajo s svojim
uporabniškim imenom (elektronskim naslovom) in geslom. Vsi učenci imajo tako
dostop do spletnih gradiv, ki zajemajo osnovno obliko – sem sodijo učbenik,
samostojni delovni zvezek, delovni zvezek in zemljevid Slovenije ter napredno
obliko – sem pa sodijo interaktivna gradiva z multimedijsko vsebino, kot so
videoposnetki.
Ne glede na to, da so učenci našteli več tradicionalnih medijev kot novih
informacijskih tehnologij in medijev, sem mnenja, da učiteljici spodbujata
uporabo nove komunikacijske tehnologije in medijev, saj sta se kljub temu da
imata za seboj že precej let delovne dobe in bi brez problema nadaljevali po starih
tirnicah, letos prvič in edini na šoli odločili za uporabo spletnega gradiva, kar ni
majhen korak – tako za njiju (imeli sta ogromno dela s pripravami, vsa gradiva si
morata podrobno pregledati, preden jih uporabita v razredu, da sta lahko pred
učenci kompetentni …), kot tudi za starše (predstaviti sta jim morali vse pozitivne
stvari uporabe spletnih gradiv, spodbuditi uporabo računalnika v šolske namene
…) in učence (spoznavajo se z varno uporabo interneta, uporabo računalnika v
šolske namene, podrobneje spoznavajo novo komunikacijsko tehnologijo in
medije ter njim pripadajoče programe, prednosti in slabosti …).
12. vprašanje: Kateri medij se ti zdi v šoli najbolj uporaben?
Zanimalo me je še, kateri medij se zdi učencem v šoli najbolj uporaben.
Pričakovala in obenem upala sem, da si bodo (sploh sedaj, ko uporabljajo spletna
gradiva), izbrali računalnik. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli.
Številka

Medij

1A12

računalnik

2B12

knjige

3C12

računalnik
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4Č12

e-učbenik

5D12

knjige

6E12

e-učbenik

7F12

računalnik

8G12

e-učbenik

9H12

učbenik

10I12

e-učbenik

11J12

internet

12K12

učbenik

13L12

računalnik

14M12

računalnik

15N12

računalnik

16O12

samostojni delovni zvezek

17P12

računalnik

18R12

računalnik

19S12

knjige

20Š12

računalnik

21T12

knjige

22U12

samostojni delovni zvezek

23V12

računalnik

24Z12

samostojni delovni zvezek

25Ž12

računalnik

26Q12

računalnik

27W12

računalnik

28Y12

radio

29X12

računalnik

30Đ12

računalnik

31Ć12

računalnik

32@12

računalnik

33ß12

samostojni delovni zvezek

Tabela 48: Najbolj uporaben medij v šoli
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Ureditev pojmov

Skupaj

Računalnik

17

(1A12, 3C12, 7F12, 13L12, 14M12, 15N12, 17P12, 18R12, 20Š12,
23V12, 25Ž12, 26Q12, 27W12, 29X12, 30Đ12, 31Ć12, 32@12)
Knjige

4

(2B12, 5D12, 19S12, 21T12)
e-učbenik

4

(4Č12, 6E12, 8G12, 10I12)
Učbenik

2

(9H12, 12K12)
Internet

1

(11J12)
Samostojni delovni zvezek

4

(16O12, 22U12, 24Z12, 33ß12)
Radio

1

(28Y12)
Tabela 49: Ureditev pojmov najbolj uporabnih medijev v šoli
Kot sem pričakovala, se je največ učencev za najbolj uporaben medij v šoli
odločilo za računalnik – takšnih je bilo 17, kar predstavlja 52 % anketiranih. Na
drugem mestu se je pojavil samostojni delovni zvezek, kar me je malce
presenetilo. Vendar menim, da so se zanj odločili zato, ker predstavlja novost med
učbeniki in delovnimi zvezki – gre namreč za učbenik, v katerem so tako kot v
delovnem zvezku naloge, ki pa zraven vsebujejo tudi pojasnilo. Takšen način
reševanja nalog, ki učencem omogoča lažje razumevanje le-teh, jim najverjetneje
odgovarja. Za samostojni delovni zvezek so se odločili 4 učenci, to je 12 %
anketiranih. Poleg samostojnega delovnega zvezka pa sta na drugem mestu še eučbenik in knjige, tudi vsak s po 4 glasovi – 12 % anketirancev se je torej odločilo
za e-učbenik, 12 % pa za knjige. Dva učenca (6 % anketiranih) sta se odločila za
učbenik, dva izmed učencev pa sta za po njunem mnenju najbolj uporaben medij v
šoli izbrala: eden (3 % anketiranih) internet in drugi (3 % anketiranih) radio.
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13. vprašanje: Ali ima tvoj učitelj interaktivno tablo?
13. vprašanje je spraševalo po tem, ali ima njihov učitelj interaktivno tablo. Ker je
ne v 4. a in ne v 4. b razredu nimajo, je vseh 33 učencev (100 % anketiranih)
odgovorilo z »ne«. Zato tudi niso odgovarjali na vprašanja od 14 do 19, saj so se
vsa nanašala na interaktivno tablo, poučevanje in delo z njo ter njihovo mnenje o
njej.
20. vprašanje: Če uporabljate e-učbenike, napiši katere in za katere predmete.
Zopet je sledilo vprašanje, na katerega je vseh 33 učencev (100 % anketiranih)
odgovorilo enako. Kot sem že omenila, vsi namreč uporabljajo e-učbenike, in
sicer Serijo Radovednih pet, Založba Rokus Klett. Uporabljajo jih za naslednjih
pet predmetov: slovenščina, matematika, naravoslovje in tehnika, družba ter
glasbena umetnost.
21. vprašanje: Ali zapisane e-učbenike vedno uporabljate, ali samo ob posebnih
priložnostih (Katerih?)?
Odgovore učencev na 21. vprašanje bom predstavila v spodnji tabeli.
Številka

e-učbenike uporabljamo …

1A21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico.

2B21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico.

3C21

kadar rezerviramo računalniško učilnico, doma, v razredu.

4Č21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico.

5D21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico.

6E21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico, gremo pred
računalnik.

7F21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico.

8G21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico ali nam pokaže na
svojem računalniku.
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9H21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico.

10I21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico ali v razredu na
računalniku.

11J21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico, za domačo nalogo in
kadar nas povabi k računalniku.

12K21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico in za domačo nalogo,
v razredu nam pokaže na svojem računalniku.

13L21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico.

14M21

ob posebnih priložnostih, kadar rezerviramo učilnico, pogledamo
video.

15N21

ko uporabljamo računalniško učilnico.

16O21

kadar rezerviramo računalniško učilnico.

17P21

kadar je prosta računalniška učilnica.

18R21

ob posebnih priložnostih: kadar je prosta računalniška učilnica, kadar
nam učiteljica kaj pokaže.

19S21

ob posebnih priložnostih. Kadar je prosta računalniška učilnica, v
razredu.

20Š21

ob posebnih priložnostih: računalniška učilnica je prazna.

21T21

kadar učiteljica pokaže video.

22U21

ob priložnostih, kadar gremo v računalniško učilnico, kadar nam
učiteljica kaj pokaže.

23V21

samo ob priložnostih, če kaj ne znamo.

24Z21

kadar je prosta računalniška učilnica.

25Ž21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico.

26Q21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico ali za domačo nalogo.

27W21

kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico in za domačo nalogo.

28Y21

samo ob posebnih priložnostih pri projektu in sproščanju.

29X21

vedno za šolo.

30Đ21

ob posebnih priložnostih: kadar si rezerviramo računalniško učilnico.

31Ć21

ob priložnostih: v šoli in doma, kadar si rezerviramo računalniško
učilnico.
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32@21

ne zmeraj. Ko smo doma ali kadar smo v računalniški učilnici.

33ß21

ob posebnih priložnostih: kadar je prosta računalniška učilnica, kadar
obravnavamo novo snov …

Tabela 50: Uporaba e-učbenikov
Večina učencev – kar 29 od skupno 33 (88 % anketiranih) je v svoj odgovor (med
drugim) zapisalo, da e-učbenike uporabljajo v računalniški učilnici, takrat, kadar
učiteljica rezervira računalniško učilnico oz. takrat, ko je računalniška učilnica
prosta. Razlog za to je ta, da imajo v razredu le učiteljičin računalnik, nimajo pa
projektorja, da bi jim učiteljica lahko snov, ki jo obravnavajo, projicirala na tablo.
Tako jim, kadar je to med poukom v njihovi stalni učilnici potrebno, kakšno stvar
pokaže kar na svojem računalniku in se vsi skupaj zberejo pred malim ekranom.
Na šoli se zavedajo, da to ni najboljši način, zato si prizadevajo v prihodnje v vse
učilnice namestiti projektorje in s tem prispevati k kvalitetnejšemu pouku. Glede
na to, da pa je 4. razred letošnje leto prvi in edini, ki ima e-učbenike, imajo to
srečo, da jim je računalniška učilnica večino časa na razpolago, zato v njej
preživijo vsaj kakšno šolsko uro na dan.
Ostali štirje (12 % anketiranih), ki v svoj odgovor niso vključili tega, da jih
uporabljajo takrat, kadar učiteljica rezervira računalniško učilnico, so zapisali da
jih uporabljajo takrat, kadar učiteljica pokaže video, jih uporabljajo samo ob
priložnostih, če kaj ne znamo, uporabljamo samo ob posebnih priložnostih pri
projektu in sproščanju ter vedno za šolo.
7 učencev (21 % anketiranih) je med drugim odgovorilo tudi, da e-učbenike
uporablja doma, za domačo nalogo.
9 učencev (27 % anketiranih) je med drugim zapisalo tudi, da uporabljajo eučbenike v razredu, kadar jim učiteljica kaj pokaže, kadar obravnavajo novo snov,
kadar pogledajo kakšen video …
22. vprašanje: Ti je všeč delo z e-učbenikom?
Slednje vprašanje je učence spraševalo, če jim je všeč delo z e-učbenikom. Možna
pripadajoča odgovora na to vprašanje sta bila odgovora zaprtega tipa, »da« ali
»ne.« Odgovore učencev bom prikazala v naslednji tabeli.
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Številka

Delo z e-učbenikom

1A22

DA

2B22

DA

3C22

DA

4Č22

DA

5D22

DA

6E22

DA

7F22

DA

8G22

DA

9H22

DA

10I22

DA

11J22

NE

12K22

DA

13L22

DA

14M22

DA

15N22

DA

16O22

DA

17P22

DA

18R22

DA

19S22

DA

20Š22

DA

21T22

NE

22U22

DA

23V22

DA

24Z22

DA

25Ž22

DA

26Q22

DA

27W22

DA

28Y22

DA

29X22

NE

30Đ22

DA
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31Ć22

DA

32@22

DA

33ß22

DA

Tabela 51: Ti je všeč delo z e-učbenikom?
Na vprašanje, ali jim je všeč delo z e-učbenikom, so le trije učenci odgovorili z
»ne«, kar predstavlja 9 % anketiranih učencev. Preostalih 91 % anketiranih
učencev oz. 30 posameznikov, pa je na vprašanje odgovorilo z »da«, torej, da jim
je delo z e-učbenikom všeč. Pričakovala sem, da večini učencev delo z eučbenikom ugaja, saj jim ponuja novosti v učnem programu in netipičen potek
pouka, poleg tega pa učenci radi posegajo po informacijsko-komunikacijski
tehnologiji in se mnogokrat ne zavedajo, da se z njeno pomočjo tudi veliko
naučijo, saj jim je učenje s pomočjo računalnika v večini zabavnejše in jim čas,
preživet na informacijsko-komunikacijski tehnologiji tudi hitreje mine.
23. vprašanje: Imate v svoji učilnici dostopnost do spleta?
Tudi na vprašanje, ali imajo v svoji učilnici dostopnost do spleta, sta bila seveda
možna odgovora le »da« in »ne«. Na to vprašanje so vsi anketirani učenci (33
učencev, 100 %) odgovorili z »da«, saj imajo tako v 4. a kot tudi v 4. b razredu
dostop do spleta.
24. vprašanje: Napiši, kdaj, ob katerih priložnostih pri pouku uporabljate splet.
Odgovore učencev na vprašanje kdaj, ob katerih priložnostih pri pouku
uporabljajo splet, sem združila skupaj, saj njihov skupek predstavlja seznam vseh
odgovorov na to vprašanje. In ta seznam odgovorov je tisto, kar me je pravzaprav
zanimalo.
Odgovori posameznih učencev so zbrani in prikazani v naslednji tabeli.
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Številka

Pri pouku uporabljamo splet …

1A24

kadar učiteljica pokaže kakšen video, raziskovanje na spletu.

2B24

kadar učiteljica odpre NIT, DRU, MAT, SLJ, nova snov, video.

3C24

pri NIT, DRU.

4Č24

pri NIT, ko gledamo video in se učimo novo snov.

5D24

pri vseh predmetih, kadar kaj ne vemo.

6E24

kadar gledamo filmčke, se učimo, nova snov.

7F24

kadar učiteljica pokaže kakšen video (NIT, DRU, SLJ).

8G24

kadar učiteljica pokaže kakšen video, kadar spoznamo novo snov.

9H24

ob novi snovi, posnetki.

10I24

kadar gledamo posnetke ali se učimo kaj novega.

11J24

kadar učiteljica pokaže kakšen video, novo snov.

12K24

kadar učiteljica pokaže kakšen video, slike.

13L24

pri NIT, DRU, novi predmeti.

14M24

kadar gledamo posnetke.

15N24

kadar kaj raziskujemo.

16O24

za novo učno snov.

17P24

kadar se moramo kaj naučiti ali pogledati posnetek.

18R24

kadar učiteljica pokaže kakšen video.

19S24

ko hočemo pogledati posnetke.

20Š24

pri NIT, DRU, SLJ, ko raziskujemo.

21T24

za video.

22U24

kadar uporabljamo novo snov in filmčke.

23V24

pri težkih nalogah.

24Z24

za posnetke, učbenike.

25Ž24

kadar učiteljica pokaže kakšen videoposnetek in za novo snov.

26Q24

kadar učiteljica pokaže kakšen film.

27W24

pri NIT, DRU, SLJ.

28Y24

pri naravoslovju, kadar raziskujemo pa tudi pri družbi za nasilje.

29X24

ko je prosto in imamo čas.

30Đ24

kadar pogledamo posnetke Radovednih pet.
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31Ć24

kadar kaj raziskujemo.

32@24

kadar imamo novo snov, kadar moramo gledati film ...

33ß24

kadar imamo novo snov, se učimo, gledamo video …

Tabela 52: Uporaba spleta pri pouku
Kot sem že omenila, pogostost posameznih odgovorov pri tem vprašanju ni
pomembna. Tisto, kar me je zanimalo, je, kdaj, ob katerih priložnostih četrtošolci
in njihovi učiteljici pri pouku uporabljajo splet. Odgovore sem povzela in dobila
spodnje alineje.
Pri pouku uporabljamo splet …
-

kadar učiteljica pokaže kakšen videoposnetek/film, slike,

-

ob novi snovi,

-

pri vseh predmetih, kadar kaj ne vemo ali se učimo kaj novega,

-

kadar kaj raziskujemo,

-

pri težkih nalogah,

-

pri naslednji predmetih: NIT, DRU, SLJ, MAT.

Ugotovila sem, da pri pouku splet resnično uporabljajo le za namene učenja nove
snovi, ponavljanja, preverjanja določenih informacij in raziskovanja. Zadnje se mi
zdi še posebej pomembno, saj učiteljici takrat, kadar se pri učencih pojavi kakšno
dvoumno ali posebej zanimivo vprašanje, učence spodbudita k temu, da pobrskajo
po spletu in raziščejo. S tem jih učita samostojnega učenja, iskanja informacij in
koristne uporabe spleta. Pogosto pa pri pouku uporabljajo splet tudi za prikaz
kratkih poučnih filmčkov oz. videoposnetkov. Mnogo teh je naloženih na
spletnemu gradivu Radovednih pet, pogosto pa jih učiteljici poiščeta tudi na spletu
in jih pokažeta učencem. Učiteljici splet pri pouku redno uporabljata in ga
koristita v veliki meri.
V naslednji tabeli bom preverila 4. splošno uveljavljeno stališče in na podlagi tega
oblikovano pričakovanje: »Otroci iz medijsko spodbudnega okolja ocenjujejo
(vrednotijo)

posamezne

medije

informacijsko-komunikacijske

tehnologije

(interaktivno tablo, e-učbenik, splet), ki jih uporabljajo pri pouku, kot bolj
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uporabne kot otroci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja«. Preverila ga
bom na podlagi odgovorov na anketno vprašanje 12, ki učence sprašuje, kateri
medij se jim zdi v šoli najbolj uporaben.
Za boljšo preglednost bom odgovore prikazala v dveh tabelah, prva je tabela
učencev, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, druga pa tabela učencev, ki
prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja.
Številka

Medij

1AH4

računalnik

2BH4

knjige

3CH4

računalnik

4ČH4

e-učbenik

5DH4

knjige

6EH4

e-učbenik

9HH4

učbenik

10IH4

e-učbenik

11JH4

internet

12KH4

učbenik

13LH4

računalnik

15NH4

računalnik

16OH4

samostojni delovni zvezek

17PH4

računalnik

18RH4

računalnik

19SH4

knjige

20ŠH4

računalnik

21TH4

knjige

22UH4

samostojni delovni zvezek

23VH4

računalnik

24ZH4

samostojni delovni zvezek

25ŽH4

računalnik
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26QH4

računalnik

28YH4

radio

30ĐH4

računalnik

31ĆH4

računalnik

32@H4

računalnik

33ßH4

samostojni delovni zvezek

Tabela 53: Vrednotenje medijev učencev iz medijsko spodbudnega okolja
Številka

Medij

7FH4

računalnik

8GH4

e-učbenik

14MH4

računalnik

27WH4

računalnik

29XH4

računalnik

Tabela 54: Vrednotenje medijev učencev iz medijsko nespodbudnega okolja
Vseh pet učencev, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja, je za najbolj
uporaben medij v šoli izbralo medij, ki spada v vrsto novih komunikacijskih
tehnologij in medijev. Štirje so se namreč odločili za računalnik, eden pa za eučbenik.
Vsi učenci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, pa se niso odločili tako.
13 se jih je res odločilo za računalnik, 4 za samostojni delovni zvezek, 4 za knjige,
3 za e-učbenik, 2 za učbenik, 1 za radio in 1 za internet. To pomeni, da si je med
učenci iz medijsko spodbudnega okolja 17 učencev za najbolj uporaben medij v
šoli izbralo medij, ki sodi med nove komunikacijske tehnologije in medije,
preostalih 11 učencev pa medij, ki sodi med tradicionalne medije.
Tako so učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja, v 100 % izbrali za
najbolj uporaben medij v šoli enega izmed medijev, ki prihaja iz vrste novih
komunikacijskih tehnologij in medijev, torej za medij, ki se je začel pojavljati v
novejšem času informacijsko-komunikacijske tehnologije, učenci, ki pa prihajajo
iz medijsko spodbudnega okolja, pa so se za medij iz vrste novih komunikacijskih
tehnologij in medijev odločili le v 61 %.
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Na tem mestu zopet ni prišlo do potrditve stališča, da otroci iz medijsko
spodbudnega okolja ocenjujejo (vrednotijo) posamezne medije informacijskokomunikacijske tehnologije (interaktivno tablo, e-učbenik, splet), ki jih
uporabljajo pri pouku, kot bolj uporabne kot otroci, ki prihajajo iz medijsko
nespodbudnega okolja.

Izkazalo se je namreč, da posamezne medije

informacijsko-komunikacijske tehnologije (računalnik, e-učbenik) ocenjujejo kot
bolj uporabne ravno otroci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja.
5. splošno uveljavljeno stališče, ki pravi »Dečkom se v šoli zdijo posamezni mediji
informacijsko-komunikacijske tehnologije bolj uporabni kot deklicam«, sem
preverjala na podoben način kot 4., le da sem tabelo razdelila na dečke in deklice.
Številka

Medij

1AH5

računalnik

2BH5

knjige

3CH5

računalnik

4ČH5

e-učbenik

5DH5

knjige

6EH5

e-učbenik

7FH5

računalnik

8GH5

e-učbenik

9HH5

učbenik

10IH5

e-učbenik

11JH5

internet

12KH5

učbenik

13LH5

računalnik

14MH5

računalnik

15NH5

računalnik

16OH5

samostojni delovni zvezek

17PH5

računalnik

18RH5

računalnik

171

19SH5

knjige

20ŠH5

računalnik

21TH5

knjige

22UH5

samostojni delovni zvezek

23VH5

računalnik

24ZH5

samostojni delovni zvezek

Tabela 55: Vrednotenje medijev s strani dečkov
Številka

Medij

25ŽH5

računalnik

26QH5

računalnik

27WH5

računalnik

28YH5

radio

29XH5

računalnik

30ĐH5

računalnik

31ĆH5

računalnik

32@H5

računalnik

33ßH5

samostojni delovni zvezek

Tabela 56: Vrednotenje medijev s strani deklic
Izmed 9 deklic se je 7 deklic odločilo za računalnik kot najbolj uporaben medij v
šoli in računalnik sodi v vrsto novih komunikacijskih tehnologij in medijev. Ena
deklica se je odločila za radio, ena pa za samostojni delovni zvezek – ta dva
medija pa sodita med tradicionalne medije. To pomeni, da je 78 % deklic izbralo
medij iz vrste novih komunikacijskih tehnologij in medijev.
Kar 10 dečkov si je za najbolj uporaben medij v šoli izbralo računalnik. 4 fantje so
se odločili za e-učbenik, 4 za knjige, 3 za samostojni delovni zvezek, 2 za
učbenik, le eden izmed učencev pa je za po njegovem mnenju najbolj uporaben
medij v šoli izbral internet. To pomeni, da se je 15 fantov odločilo za medije, ki
sodijo v vrsto novih komunikacijskih tehnologij in medijev, 9 pa za medije, ki
sodijo v vrsto tradicionalnih medijev. 62,5 % fantov torej meni, da je v šoli bolj
uporaben medij, ki sodi med nove komunikacijske tehnologije in medije.
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Splošno uveljavljeno stališče in na podlagi tega uveljavljena pričakovanja, da se
dečkom v šoli zdijo posamezni mediji informacijsko-komunikacijske tehnologije
bolj uporabni kot deklicam, ni potrjena, saj sem predpostavljala, da se bo več
fantov odločilo za medij iz novih komunikacijskih tehnologij in medijev. Zopet pa
je bilo ravno obratno, izkazalo se je, da se deklicam v šoli zdijo posamezni mediji
informacijsko-komunikacijske tehnologije bolj uporabni kot dečkom.
3.3.3

Sklop raziskovalnih vprašanj, nanašajoč na varno
uporabo spleta

Anketna vprašanja, ki se nanašajo na varno uporabo spleta, so zadnja vprašanja na
anketnem vprašalniku, od 35. vprašanja dalje. Z njimi želim raziskati, ali se
otroci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, bolje zavedajo pasti uporabe
spleta in pri njegovi uporabi kažejo varnejšo prakso kot otroci, ki prihajajo iz
medijsko nespodbudnega okolja.
35. vprašanje: Katera družabna omrežja uporabljaš?
Slednje vprašanje je bilo kombiniranega tipa. Podani odgovori so bili: Facebook,
Twitter, Instagram, Tumblr, Ask in drugo, kamor so nekateri učenci dopisali še
Snapchat in Skype ter nobenega. Učenci so lahko izbrali več odgovorov, saj
nekateri učenci ne uporabljajo nobenega družabnega omrežja, spet drugi pa več
kot enega.
Odgovori učencev so prikazani v spodnji tabeli.
Številka

Družabno omrežje

1A35

Facebook

2B35

Facebook

3C35

nobenega

4Č35

nobenega

5D35

Facebook

6D35

Ask
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7E35

Skype

8F35

nobenega

9G35

nobenega

10H35

nobenega

11I35

nobenega

12J35

Skype

13J35

Facebook

14K35

nobenega

15L35

nobenega

16M35

nobenega

17N35

Facebook

18O35

Facebook

19O35

Twitter

20O35

Instagram

21P35

nobenega

22R35

nobenega

23S35

Facebook

24S35

Twitter

25Š35

nobenega

26T35

Facebook

27U35

Facebook

28U35

Twitter

29U35

Ask

30V35

nobenega

31Z35

nobenega

32Ž35

Facebook

33Q35

Facebook

34Q35

Ask

35W35

Facebook

36W35

Twitter

37W35

Instagram
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38W35

Ask

39Y35

Facebook

40Y35

Snapchat

41X35

nobenega

42Đ35

Facebook

43Ć35

Facebook

44Ć35

Twitter

45Ć35

Instagram

46Ć35

Ask

47@35

nobenega

48@35

nobenega

Tabela 57: Družabna omrežja, ki jih uporabljajo učenci
Ureditev pojmov

Skupaj

Facebook

15

(1A35, 2B35, 5D35, 13J35, 17N35, 18O35, 23S35, 326T35, 27U35,
32Ž35, 33Q35, 35W35, 39Y35, 42Đ35, 43Ć35)
Twitter

5

(19O35, 24S35, 28U35, 36W35, 44Ć35)
Instagram

3

(20O35, 37W35, 45Ć35)
Ask

5

(6D35, 29U35, 34Q35, 38W35, 46Ć35)
Snapchat

1

(40Y35)
Skype

2

(7E35, 12J35)
nobenega

17

(3C35, 4Č35, 8F35, 9G35, 10H35, 11I35, 14K35, 15L35, 16M35,
21P35, 22R35, 25Š35, 30V35, 31Z35, 41X35, 47@35, 48ß35)
Tabela 58: Ureditev pojmov najbolj uporabnih medijev v šoli
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Presenetilo me je dejstvo, da več kot polovica anketiranih četrtošolcev (52 %
anketiranih) ne uporablja nobenega družabnega omrežja – odgovor »nobenega« je
namreč izbralo kar 17 učencev. Največ učencev uporablja družabno omrežje
Facebook – takih je kar 15, kar predstavlja 45 % anketiranih. To pomeni, da je
Facebook med mladimi še vedno najpopularnejše omrežje. Sledita mu s 5
uporabniki med anketiranimi četrtošolci, Twitter in Ask (posamično predstavljata
15 % anketiranih). 3 učenci (9 % anketiranih) uporabljajo Instagram, 2 učenca
(6 % anketiranih) Skype in le eden izmed učencev (ki predstavlja 3 % anketiranih)
družabno aplikacijo Snapchat (to je aplikacija za pošiljanje fotografij, ki se
prikažejo za največ 10 sekund). Nobeden izmed učencev ni izbral že ponujenega
odgovora, družabnega omrežja Thumbler.
Večina učencev, ki so aktivni na družabnih omrežjih, je med zapisanimi
družabnimi omrežji izbrala po enega ali dva, le dva učenca pa sta uporabnika na
kar štirih družabnih omrežjih. Oba učenca, tako učenec W kot učenec Ć, sta
aktivna na Facebooku, Twitterju, Instagramu in Asku.
Glede na popularnost družabnih omrežij me je presenetilo, da družabna omrežja
uporablja manj kot polovica učencev. Le 16 učencev od skupno 33 anketiranih je
namreč aktivnih na družabnih omrežjih, kar predstavlja 48 % anketirancev. Očitno
je, da četrtošolci še niso toliko zainteresirani za družabna omrežja, ali pa jim
njihovi starši še ne pustijo registracije na njih. Kot zanimivost naj omenim, da je
za uporabo Instagrama potrebno imeti najmanj 13 let, vendar Instagram tega ne
preverja. V primeru, da na Instagramu dobijo obvestilo, da ima določen uporabnik
manj kot 13 let, mu profil izbrišejo. Enako velja za Facebook, Ask in Snapchat
(Center za varnejši internet, Družabna omrežja). Najverjetneje je tudi starostna
omejitev razlog, da četrtošolci, ki štejejo 9 ali 10 let, še niso aktivni na družabnih
omrežjih. Tisti, ki pa so, pa so za leto rojstva izbrali lažno letnico, saj v
nasprotnem primeru njihova registracija ne bi bila mogoča. Kot že omenjeno, pa
posamezna družabna omrežja tega ne preverjajo. Dovolj je le, da sam uporabnik
pri registraciji izbere letnico, ki je po starostni omejitvi že dovoljena. Tako si
lahko tudi otroci, ki so mlajši od 13 let, ustvarijo svoj profil oz. se registrirajo v
družabna omrežja.
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36. vprašanje: Naštej 3 osnovna pravila za varno uporabo družabnih omrežij.
Zanimalo me je, ali učenci znajo varno uporabljati družabna omrežja. Ker jih o
tem veliko učita razredničarki (že zaradi same uporabe elektronskega naslova, ki
ga vsak učenec potrebuje za registracijo v Radovednih pet, kot tudi zaradi
registracije v omenjeno spletno učilnico) sem pričakovala, do so učenci z
osnovnimi pravili seznanjeni. Na tem mestu bi omenila tudi spletno stran
www.safe.si, s katero ju razredničarki redno seznanjajo. Gre za spletno stran, ki
otroke in ostale obiskovalce osvešča o varni rabi interneta in mobilnih naprav.
Ponuja različna e-gradiva, poučne video vsebine in različne prispevke, s katerimi
vse bralce osvešča o varni uporabi interneta, družabnih omrežij, mobilnih naprav,
novostih na spletu in koristnih informacijah glede spletnih in mobilnih aplikacij.
Učenci (trdim lahko predvsem za razred 4. a, kjer sem izvajala svojo obvezno
prakso in sem podrobno seznanjena z načinom dela v tem razredu) si z
razredničarko pogosto pogledajo kakšno video vsebino ali preberejo katerega
izmed prispevkov ter se na razredni uri o tem pogovorijo. Tako jih razredničarka
pogosto osvešča in prikazuje predvsem pasti interneta v realnih situacijah, katerih
rešitve morajo poiskati učenci sami.
Našteta osnovna pravila učencev za varno uporabo spleta so zapisana v spodnji
tabeli. Zraven vsakega osnovnega pravila, ki ga je zapisal učenec, je zapisano
pravilo, ki na najkrajši način opisuje tisto, kar so (nekateri) učenci zapisali s
svojimi besedami.
Številka

Osnovna pravila učencev

Osnovna pravila na kratko

1A36

ne povem nikomur gesla

Gesla ne povem nikomur.

2A36

moram se odjaviti

Odjava.

3A36

odkljukam: zapomni si geslo

Odkljukam zapomnitev gesla.

4B36

ne povem nikomur gesla

Gesla ne povem nikomur.

5B36

se vedno odjavim

Odjava.

6B36

nikoli ne pritisnem zapomni si me

Odkljukam zapomnitev gesla.

7C36

ne govorim gesel

Gesla ne povem nikomur.
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8C36

ne objavljam slik

Ne objavljam slik.

9C36

vedno se odjavim

Odjava.

10Č36

ne povem gesla nikomur

Gesla ne povem nikomur.

11Č36

na koncu se odjavim

Odjava.

12Č36

odkljukam zapomni si me

Odkljukam zapomnitev gesla.

13D36

nobenem ne odkrivam gesla

Gesla ne povem nikomur.

14D36

odkljukam zapomni si geslo

Odkljukam zapomnitev gesla.

15E36

ne povem gesla

Gesla ne povem nikomur.

16E36

se odjavim

Odjava.

17E36

odkljukam zapomni si me

Odkljukam zapomnitev gesla.

18F36

ne povem gesla

Gesla ne povem nikomur.

19F36

se odjavim

Odjava.

20F36

odkljukam zapomni si geslo

Odkljukam zapomnitev gesla.

21G36

ne shranim gesla – odkljukam

Odkljukam zapomnitev gesla.

zapomni si me
22G36

se vedno odjavim

Odjava.

23H36

ne shranjuj si gesla

Odkljukam zapomnitev gesla.

24H36

ne povej gesla

Gesla ne povem nikomur.

25H36

vedno se odjavi

Odjava.

26I36

ne povem gesla nikomur

Gesla ne povem nikomur.

27I36

vedno se odjavim

Odjava.

28I36

odkljukam zapomni si me

Odkljukam zapomnitev gesla.

29J36

ne smem dajati drugim gesla

Gesla ne povem nikomur.

30J36

ne povem svojih osebnih podatkov

Pazim na osebne podatke.

31J36

dam vedno kljukico stran

Odkljukam zapomnitev gesla.

32K36

ne smem povedati svojega gesla

Gesla ne povem nikomur.

33K36

vedno se odjavim

Odjava.

34K36

odkljukam zapomni si me

Odkljukam zapomnitev gesla.

35L36

ne dajemo čudnih slik

Ne objavljam čudnih slik.

36L36

vedno se odjavim

Odjava.

37L36

nobenem ne povem gesla

Gesla ne povem nikomur.
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38M36

ne smemo zaupati osebne podatke

Pazim na osebne podatke.

39M36

vedno se odjavimo

Odjava.

40M36

ne povemo gesla

Gesla ne povem nikomur.

41N36

ne zapomni si gesla

Odkljukam zapomnitev gesla.

42N36

ne povej osebnih podatkov

Pazim na osebne podatke.

43N36

odjavi se

Odjava.

44O36

Wi-Fi

Pogoji za registracijo.

45O36

geslo

Pogoji za registracijo.

46O36

uporabniško ime

Pogoji za registracijo.

47O36

e-mail

Pogoji za registracijo.

48P36

nikomur ne smemo povedati gesla

Gesla ne povem nikomur.

49P36

moramo se odjaviti

Odjava.

50P36

ne smemo povedati osebnih podatkov

Pazim na osebne podatke.

51R36

na splet ne dajaj svojih osebnih

Pazim na osebne podatke.

podatkov
52R36

vedno odkljukaj, da si računalnik ne

Odkljukam zapomnitev gesla.

zapomni tvojega gesla
53RZ36

vedno v spremstvu odraslega

Vedno spremstvo odraslega.

54S36

ne povej gesla

Gesla ne povem nikomur.

55S36

odjavi se

Odjava.

56S36

ne zaupaj nikomur

Ne zaupam nikomur.

57Š36

ne povej gesla

Gesla ne povem nikomur.

58Š36

pošta

Pogoji za registracijo.

59Š36

vedno se odjavi

Odjava.

60T36

vedno se moremo odjavit

Odjava.

61T36

moremo ugasnit

Vedno ugasnem računalnik.

62U36

geslo

Gesla ne povem nikomur.

63U36

odjava

Odjava.

64U36

ne zaupaj osebnih podatkov

Pazim na osebne podatke.

65V36

ne smemo se slikati

Ne objavljam slik.

66V36

ne smemo pokazati pravega imena

Pazim na osebne podatke.
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67V36

ne smemo povedati bistvenih

Pazim na osebne podatke.

podatkov
68Z36

moramo se odjaviti s podatki

Odjava.

69Ž36

da ne povem gesla nikomur

Gesla ne povem nikomur.

70Ž36

vedno se na koncu odjavim

Odjava.

71Ž36

odkljukam zapomni si me

Odkljukam zapomnitev gesla.

72Q36

da ne povem gesla

Gesla ne povem nikomur.

73Q36

ko neham biti na računalniku se

Odjava.

odjavim
74Q36

odkljukam zapomni si me

Odkljukam zapomnitev gesla.

75W36

ne povem gesla

Gesla ne povem nikomur.

76W36

odjava

Odjava.

77W36

odkljukam zapomni si me

Odkljukam zapomnitev gesla.

78Y36

ne pošiljamo golih slik

Ne pošiljam golih slik.

79Y36

se vedemo lepo, ko si pišemo

Lepo vedenje.

80Y36

ne dajemo pravih priimkov in imen

Pazim na osebne podatke.

81X36

odjavljanje

Odjava.

82X36

skrbno čuvanje gesla

Gesla ne povem nikomur.

83X36

skrbno čuvanje podatkov

Pazim na osebne podatke.

84Đ36

da nobenim ne povemo gesla

Gesla ne povem nikomur.

85Đ36

da si računalnik ne zapomni našega

Odkljukam zapomnitev gesla.

gesla
86Đ36

ne povemo naših osebnih podatkov

Pazim na osebne podatke.

87Ć36

gesla ne smemo povedati nikomur

Gesla ne povem nikomur.

88Ć36

moramo se odjaviti

Odjava.

89Ć36

ne smemo zaupati osebnih podatkov

Pazim na osebne podatke.

tujcu
90@36

varno na spletu

Varno na spletu.

91@36

ne povej svojega gesla

Gesla ne povem nikomur.

92@36

zmeraj se odjavi

Odjava.

93ß36

ne smemo izdati našega gesla

Gesla ne povem nikomur.
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94ß36

ne izdamo osebnih podatkov

Pazim na osebne podatke.

95ß36

se odjavimo

Odjava.

Tabela 59: Osnovna pravila za varno uporabo družabnih omrežij
Za lažjo preglednost osnovnih pravil za varno uporabo družabnih omrežij, ki so
jih zapisali učenci, sem osnovna pravila zapisala na krajši način ter tako od vseh
anketiranih učencev dobila različna pravila, našteta spodaj:
-

Gesla ne povem nikomur.

-

Odjava.

-

Odkljukam zapomnitev gesla.

-

Ne objavljam slik.

-

Pazim na osebne podatke.

-

Ne objavljam čudnih slik.

-

Pogoji za registracijo. (Nekateri učenci niso dobro razumeli vprašanja in
so (poleg pravil) našteli različne pogoje, potrebne za registracijo v
družabna omrežja.)

-

Vedno spremstvo odraslega.

-

Ne zaupam nikomur.

-

Vedno ugasnem računalnik.

-

Ne pošiljam golih slik.

-

Lepo vedenje (na družabnih omrežjih).

-

Varno na spletu.

Za lažjo preglednost bom v spodnji tabeli uredila zapisana osnovna pravila.
Ureditev osnovnih pravil za varno uporabo družabnih omrežij

Skupaj

Gesla ne povem nikomur.

25

(1A36, 4B36, 7C36, 10Č36, 13D36, 15E36, 18F36, 24H36, 26I36,
29J36, 32K36, 37L36, 40M36, 48P36, 54S36, 57Š36, 62U36, 69Ž36,
72Q36, 75W36, 82X36, 84Đ36, 87Ć36, 91@36, 93ß36)
Odjava.

26

(2A36, 5B36, 9C36, 11Č36, 16E36, 19F36, 22G36, 25H36, 27I36,
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33K36, 36L36, 39M36, 43N36, 49P36, 55S36, 59Š36, 60T36, 63U36,
68Z36, 70Ž36, 73Q36, 76W36, 81X36, 88Ć36, 92@36, 95ß36)
Odkljukam zapomnitev gesla.

17

(3A36, 6B36, 12Č36, 14D36, 17E36, 20F36, 21G36, 23H36, 28I36,
31J36, 34K36, 41N36, 52R36, 71Ž36, 74Q36, 77W36, 85Đ36)
Ne objavljam slik.

2

(8C36, 65V36)
Pazim na osebne podatke.

13

(30J36, 38M36, 42N36, 50P36, 51R36, 64U36, 66V36, 67V36,
80Y36, 83X36, 86Đ36, 89Ć36, 94ß36)
Ne objavljam čudnih slik.

1

(35L36)
Pogoji za registracijo.

5

(44O36, 45O36, 46O36, 47O36, 58Š36)
Vedno spremstvo odraslega.

1

(53R36)
Ne zaupam nikomur.

1

(56S36)
Vedno ugasnem računalnik.

1

(61T36)
Ne pošiljam golih slik.

1

(78Y36)
Lepo vedenje.

1

(79Y36)
Varno na spletu.

1

(90@36)
Tabela 60: Ureditev osnovnih pravil za varno uporabo družabnih omrežij
Največ anketiranih učencev je naštelo pravilo za varno uporabo družabnih
omrežij, da se moramo po uporabi vedno odjaviti. To pravilo je naštelo kar 26
učencev, to je 79 % anketiranih. Iz opravljanja prakse na tej šoli, kjer sem
anketirala učence, vem, da jih učiteljica 4. a, kadar so v računalniški učilnici in jo

182

zapuščajo, še posebej opozarja na odjavljanje iz osebnega računa na Radovednih
pet. Tako so učenci očitno to pravilo podzavestno ponotranjili.
Enako je s pravilom, da ne smejo nikomur povedati svojega gesla. Slednjega je
namreč zapisalo kar 25 učencev, kar predstavlja 76 % anketiranih. To pravilo se
mi, kar zadeva varnost na družabnih omrežjih, zdi še posebej pomembno, saj tako
med mladimi ne prihaja do vdiranja v tuje račune, kar se je že pogosto zgodilo.
Pomembno pa se učencem zdi tudi pravilo, da morajo odkljukati zapomnitev
gesla. Elektronska pošta in družabna omrežja namreč ponujajo možnost, da si
lahko računalnik oz. mobilna naprava zapomni tvoje geslo in ti ga tako pri
ponovnem vpisovanju ni potrebno več vnašati. Vendar to pomeni, da se bo lahko
brez vnosa tvojega gesla na tem računalniku oz. mobilni napravi na tvoj profil
prijavila tudi druga oseba, ki bo uporabljala ta računalnik oz. mobilno napravo.
Zato je res pomembno, da učenci odstranijo kljukico pri možnosti »zapomni si
me«, sploh takrat, ko se vpisujejo na šolskih računalnikih ali v knjižnici. Tako ne
pride do zlorabe. Za slednje pravilo se je odločilo kar 17 učencev, kar je 52 %
anketiranih.
12 učencev (zapisanih je 13 trditev, saj je eden izmed učencev (V) zapisal dve
različni trditvi: ne smemo pokazati pravega imena in ne smemo povedati bistvenih
podatkov, obe trditvi pa sem uvrstila pod skupno pravilo) je zapisalo pravilo, da je
za varno uporabo družabnih omrežij potrebno paziti na osebne podatke. To
predstavlja 36 % anketiranih. Pod to pravilo lahko upoštevamo to, da pri
pogovoru s spletnimi prijatelji ne pišemo in ne razlagamo svojih osebnih
podatkov (ime, priimek, naslov, telefonska številka ipd.) in jih tudi ne objavljamo
na splet.
Dva izmed učencev pa nista najbolje razumela vprašanja in sta pod odgovor
zapisala pogoje, ki so potrebni, da je registracija v družabno omrežje mogoča.
Učenec O je naštel izključno pogoje, ki jih potrebuje za registracijo, zapisal je:
Wi-Fi, geslo, uporabniško ime, e-mail. Učenec Š pa je poleg tega, da je zapisal
dve pravili (ne povej gesla, vedno se odjavi), zapisal še en pogoj za registracijo, in
sicer: pošta. Glede na dolžino anketnega vprašalnika, ki je za četrtošolce kar
obsežna, menim, da je kljub podrobnim navodilom učencem pri koncu malce
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padla koncentracija in je zato prišlo do napačno razumljenih navodil, kar pa po
mojem mnenju ni bistveno vplivalo na rezultate raziskave.
Štirje učenci so se pri varnosti na družabnih omrežjih dotaknili slik. Dva sta
zapisala, da za varnost poskrbita tako, da ne objavljata slik. Tretji je slike posebej
opredelil in je zapisal, da ne objavlja čudnih slik, četrti pa je zapisal, da po
družabnih omrežjih ne pošilja golih slik.
Ostali učenci so zapisali še druga pravila, vsak drugačnega, in sicer: na družabna
omrežja se prijavljam vedno v spremstvu odraslega, ne zaupam nikomur, vedno
ugasnem računalnik, na družabnih omrežjih se lepo vedem, skrbim za varnost na
spletu.
37. vprašanje: Ali na družabnih omrežjih velikokrat objavljaš fotografije in
kakšne?
Glede na to, da veliko otrok ne upošteva omejitve starosti na družabnih omrežjih
in se na njih, kljub temu da se še ne bi smelo, vseeno registrira, me je zanimalo,
kakšne fotografije na njih objavljalo. Po analizi 36. vprašanja, ko so se fotografij
dotaknili le štirje učenci, sem se analize 37. vprašanja lotila še s posebnim
zanimanjem.
Odgovori učencev so prikazani v spodnji tabeli. V drugem stolpcu so zapisani
odgovori učencev, v tretjem stolpcu pa kategorija, kamor sem jih uvrstila.
Številka

Objavljanje fotografij

Kategorija

1A37

Sploh ne objavljam fotografij.

Ne objavljam.

2B37

Ja, objavljam slike.

Objavljam.

3C37

/

Nimam družabnega omrežja.

4Č37

/

Nimam družabnega omrežja.

5D37

BMW slike.

Slike avtomobilov.

6E37

Ne objavljam slik.

Ne objavljam.

7F37

/

Nimam družabnega omrežja.

8G37

/

Nimam družabnega omrežja.
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9H37

/

Nimam družabnega omrežja.

10I37

/

Nimam družabnega omrežja.

11J37

Ne objavljam slike.

Ne objavljam.

12K37

/

Nimam družabnega omrežja.

13L37

/

Nimam družabnega omrežja.

14M37

/

Nimam družabnega omrežja.

15N37

Ne objavljam fotografij.

Ne objavljam.

16O37

Ne. Ker se to ne dela.

Ne objavljam.

17P37

Ne nobene.

Nimam družabnega omrežja.

18R37

Ne uporabljam.

Nimam družabnega omrežja.

19S37

Ne nikoli, zaradi varnosti sebe.

Ne objavljam.

20Š37

Ne objavljam.

Nimam družabnega omrežja.

21T37

Ja, uporabljam Facebook.

Objavljam.

22U37

Ne.

Ne objavljam.

23V37

Ne, sploh jih ne objavljam.

Nimam družabnega omrežja.

24Z37

Ne uporabljam.

Nimam družabnega omrežja.

25Ž37

Ne, samo nekajkrat, ko sem

Objavljam.

oblečena in lepa.
26Q37

Ne objavljam slik

Ne objavljam.

27W37

Ja, dve. Z mojim kužkom in sama. Le dve fotografiji.

28Y37

Ne velikokrat, pošiljam se

Objavljam.

oblečeno, počesano in lepo.
29X37

Ne nikoli.

Nimam družabnega omrežja.

30Đ37

Ne objavim.

Ne objavljam.

31Ć37

Ne.

Ne objavljam.

32@37

Ne uporabljam.

Nimam družabnega omrežja.

33ß37

Ne uporabljam.

Nimam družabnega omrežja.

Tabela 61: Objavljanje fotografij na družabnih omrežjih
Nastalo je torej 5 različnih kategorij oz. 3 glavne kategorije in drugo, kamor
sodijo odgovori, ki so se pojavili le enkrat in niso sodili v nobeno drugo
kategorijo:
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-

Ne objavljam.

-

Objavljam.

-

Nimam družabnega omrežja.

-

Drugo:
o Slike avtomobilov.
o Le dve fotografiji.

Zaradi lažje preglednosti bom odgovore uredila in prikazala v spodnji tabeli.

Ureditev pojmov objavljanja fotografij

Skupaj

Ne objavljam.

10

(1A37, 6E37, 11J37, 15N37, 16O37, 19S37, 22U37, 26Q37, 30Đ37,
31Ć37)
Objavljam.

4

(2B37, 21T37, 25Ž37, 28Y37)
Nimam družabnega omrežja.

17

(3C37, 4Č37, 7F37, 8G37, 9H37, 10I37, 12K37, 13L37, 14M37,
17P37, 18R37, 20Š37, 23V37, 24Z37, 29X37, 32@37, 33ß37)
Slike avtomobilov.

1

(5D37)
Le dve fotografiji.

1

(27W37)
Tabela 62: Ureditev pojmov objavljanja fotografij
17 učencev (52 % anketiranih) je že pri 35. vprašanju zapisalo, da družabnega
omrežja nima, zato je bil njihov odgovor takšen tudi pri tem vprašanju. Ostalih 16
učencev pa je zapisalo naslednje odgovore.
Kar 10 učencev, kar predstavlja 30 % anketiranih in 62,5 % tistih, ki uporabljajo
družabna omrežja (ker je precej visok delež), je zapisalo, da na družabna omrežja
sploh ne objavlja fotografij.
4 učenci, ki predstavljajo 12 % anketiranih in 25 % uporabnikov družabnih
omrežij med anketiranimi, so zapisali, da fotografije objavljajo. Dve deklici sta še
posebej opredelili svoj odgovor. Ena je zapisala, da je nekajkrat objavila
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fotografije, a le tiste, na katerih je oblečena in lepa. Druga je zapisala podobno, le
da je pridevnikom oblečena in lepa dodala še pridevnik počesana.
Po en odgovor – pojavila sta se naslednja dva zapisa: eden izmed fantov je
zapisal, da objavlja le slike BMW-jev, ena izmed deklic pa je zapisala, da je na
družabno omrežje do sedaj objavila le dve fotografiji – eno s svojim kužkom in
eno, na kateri je sama.
Iz te analize lahko sklepam, da so učenci, kar zadeva objavljanja fotografij na
družabnih omrežjih precej pazljivi in jih po večini sploh ne objavljajo. Če
priznam, mi je bilo slednje tudi všeč, saj so po mojem mnenju še premladi za
aktivne uporabnike družabnih omrežij. Menim, da bi se morala starostna omejitev
13 let (ki jo ima večina družabnih omrežij) bolj strogo upoštevati.
38. vprašanje: Koga vse sprejemaš/dodajaš za prijatelje?
Učenci so pri objavljanju fotografij na družabnih omrežjih po večini precej
pazljivi. Kako pa je s sprejemanjem in dodajanjem »prijateljev«? Vemo, da tu ne
gre le za tiste, resnične prijatelje, s katerimi se učenci dejansko poznajo iz
vsakdanjega življenja (sošolci, sorodniki, znanci …), ampak gre tudi za virtualne
prijatelje, ki jih mnogi sploh ne poznajo in jih mogoče niti ne bodo nikoli spoznali
v živo.
Odgovori učencev o sprejemanju in dodajanju prijateljev so zapisani v spodnji
tabeli v drugem stolpcu. V tretjem stolpci pa so posamezni odgovori razvrščeni v
pripadajoče kategorije.
Številka

Sprejemanje/dodajanje prijateljev

Kategorije

1A38

Vse tiste, ki me dodajajo.

Vse, ki me dodajo.

2B38

Vse tiste, ki poznam in tiste, ki so

Poznane in tiste, ki me dodajo.

me dali za prijatelja.
3C38

/

Nimam družabnega omrežja.

4Č38

/

Nimam družabnega omrežja.

5D38

Svoje punce in prijatelje.

Poznane.
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6E38

/

/

7F38

/

Nimam družabnega omrežja.

8G38

/

Nimam družabnega omrežja.

9H38

/

Nimam družabnega omrežja.

10I38

/

Nimam družabnega omrežja.

11J38

Samo tiste, ki poznam.

Poznane.

12K38

/

Nimam družabnega omrežja.

13L38

/

Nimam družabnega omrežja.

14M38

/

Nimam družabnega omrežja.

15N38

Ne dodajam prijateljev.

/

16O38

Emanuel, Lara, Lavra, Žiga.

Naštevanje.

17P38

/

Nimam družabnega omrežja.

18R38

/

Nimam družabnega omrežja.

19S38

Vse ki jih poznam.

Poznane.

20Š38

/

Nimam družabnega omrežja.

21T38

Tiste, ki jih poznam.

Poznane.

22U38

Prijatelje, znance in sorodnike.

Poznane.

23V38

/

Nimam družabnega omrežja.

24Z38

/

Nimam družabnega omrežja.

25Ž38

Samo tiste, ki poznam in so moji

Poznane.

znanci.
26Q38

Tiste ki poznam.

Poznane.

27W38

Vse ki poznam.

Poznane.

28Y38

Za prijatelje dodam tiste, ki jih

Poznane.

poznam.
29X38

/

Nimam družabnega omrežja.

30Đ38

Tiste, ki jih dobro poznam.

Poznane.

31Ć38

Tiste, ki jih poznam.

Poznane.

32@38

/

Nimam družabnega omrežja.

33ß38

/

Nimam družabnega omrežja.

Tabela 63: Sprejemanje in dodajanje prijateljev
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Odgovore učencev sem razvrstila v naslednjih 5 kategorij:
-

Vse, ki me dodajo.

-

Poznane in tiste, ki me dodajo.

-

Nimam družabnega omrežja.

-

Poznane.

-

Naštevanje.

Ureditev kategorij sprejemanja/dodajanja prijateljev

Skupaj

Vse, ki me dodajo.

1

(1A38)
Poznane in tiste, ki me dodajo.

1

(2B38)
Poznane.

11

(5D38, 11J38, 19S38, 21T38, 22U38, 25Ž38, 26Q38, 27W38, 29X38,
30Đ38, 31Ć38)
Naštevanje.

1

(16O38)
/

2

(6E38, 15N38)
Nimam družabnega omrežja.

17

(3C38, 4Č38, 7F38, 8G38, 9H38, 10I38, 12K38, 13L38, 14M38,
17P38, 18R38, 20Š38, 23V38, 24Z38, 29X38, 32@38, 33ß38)
Tabela 64: Ureditev kategorij sprejemanja/dodajanja prijateljev
17 učencev (52 % anketiranih) na družabnih omrežjih tako in tako ni aktivnih,
zato na to vprašanje ni odgovorilo.
Da ne sprejema oz. dodaja prijateljev pa sta zapisala še dva izmed učencev (E in
N). Učenec E sicer uporablja družabno omrežje Skype, preko katerega lahko
komunicira z ljudmi, iz katere koli države brezplačno. Gre namreč za internetno
telefoniranje s pomočjo računalnika (Informacijski tehnološki center, d. o. o.,
2010), ki poteka na osnovi internetne povezave. Učenec najverjetneje programa
Skype ne uporablja sam in tako lahko dostopa do že obstoječih stikov. Učenec N
pa uporablja družabno omrežje Facebook, vendar je napisal, da ne sprejema in
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dodaja prijateljev. Slednje je mogoče, saj si lahko na Facebooku aktiven
uporabnik in nimaš prijateljev, aktiven račun pa ti omogoča ogled odprtih
profilov.
Kar 11 učencev (33 % anketiranih) in kar 69 % učencev, ki uporablja družabna
omrežja je zapisalo, da dodajajo le poznane. V to kategorijo sem uvrstila
odgovore v smislu »tiste, ki jih poznam«, »svoje punce in prijatelje«, »prijatelje,
znance in sorodnike«, »samo tiste, ki jih poznam in so moji znanci«, »tiste, ki jih
dobro poznam« ipd. Dejstvo, da več kot dve tretjini učencev na družabna omrežja
dodaja le tiste, ki jih pozna, me je resnično razveselilo, saj se s tem v veliki meri
izognejo pastem, ki jih prinaša internet in družabna omrežja na njem ter virtualni
prijatelji, ki se tam pojavljajo.
Odgovor »vse, ki me dodajo« je zapisal le eden izmed učencev.
Eden izmed učencev pa je zapisal, da dodaja le poznane, sprejema pa vse tiste, ki
ga dodajo.
Eden izmed učencev pa je pod odgovor, koga vse sprejema in dodaja med
prijatelje, kar naštel nekatera imena.
39. vprašanje: Ali tvoji starši vedo, na katerih družabnih omrežjih vse si
aktiven?
Sledilo je še zadnje vprašanje, zaprtega tipa. Učenci so odgovarjali z »da« ali
»ne«. Učence, ki niso aktivni na nobenem družabnem omrežju, bom posebej
označila, saj gre tu za varnost na družabnih omrežjih in nadzor staršev in je njihov
odgovor na to vprašanje nesmiseln.
Odgovori učencev so prikazani v spodnji tabeli.
Številka

Zanimanje staršev

1A39

NE

2B39

DA

3C39

Nimam družabnega omrežja.

4Č39

Nimam družabnega omrežja.
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5D39

DA

6E39

DA

7F39

Nimam družabnega omrežja.

8G39

Nimam družabnega omrežja.

9H39

Nimam družabnega omrežja.

10I39

Nimam družabnega omrežja.

11J39

DA

12K39

Nimam družabnega omrežja.

13L39

Nimam družabnega omrežja.

14M39

Nimam družabnega omrežja.

15N39

DA

16O39

DA

17P39

Nimam družabnega omrežja.

18R39

Nimam družabnega omrežja.

19S39

DA

20Š39

Nimam družabnega omrežja.

21T39

DA

22U39

DA

23V39

Nimam družabnega omrežja.

24Z39

Nimam družabnega omrežja.

25Ž39

DA

26Q39

DA

27W39

DA

28Y39

DA

29X39

Nimam družabnega omrežja.

30Đ39

NE

31Ć39

DA

32@39

Nimam družabnega omrežja.

33ß39

Nimam družabnega omrežja.

Tabela 65: Zanimanje staršev za aktivnost otroka na družabnih omrežjih
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17 učencev je neaktivnih uporabnikov družabnih omrežij, tako da sem slednje
izločila iz interpretacije odgovorov. Ostalo je torej 16 učencev, ki so aktivni
uporabniki družabnih omrežij.
Le dva učenca (kar predstavlja 12,5 % uporabnikov družabnih omrežij med
anketiranimi učenci) sta zapisala, da njuni starši ne vedo, na katerih družabnih
omrežjih vse sta aktivna. To sta učenca A in Đ, ki sta sicer aktivna na Facebooku.
Ostalih 14 učencev oz. 87,5 % uporabnikov družabnih omrežij med anketiranimi
učenci je zapisalo, da njihovi starši vedo za vsa družabna omrežja, na katerih so
aktivni. Slednje se mi zdi prav, saj gre za 10-letnike, ki bi jih morali imeti starši še
precej pod kontrolo, predvsem kar zadeva varnost na internetu. Zdi se mi prav, da
jih pri teh letih starši še preverjajo in da so seznanjeni s tem, kaj njihovi otroci
počnejo na računalniku.
Na koncu analize vseh odgovorov pa lahko še preverim resničnost zadnjega, 6.
splošno uveljavljenega stališča, ki pravi, da »Otroci, ki prihajajo iz medijsko
spodbudnega okolja, se bolje zavedajo pasti uporabe spleta in pri njegovi uporabi
kažejo varnejšo prakso kot otroci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega
okolja«.
Pri pregledovanju resničnosti tega stališča sem si pomagala z vprašanji 37, 38 in
39. Nameravala sem si pomagati tudi z vprašanjem 36, kjer učenci naštevajo
osnovna pravila za varno uporabo družabnih omrežij, vendar učenci osnovna
pravila tako dobro poznajo, da to vprašanje ne bi vplivalo na odločitev pri
potrjevanju ali zavračanju stališča.
Tabelo sem zopet razdelila med učence, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega
okolja in učence, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja.
Številka

Objavljanje fotografij

Sprejemanje/dodajanje

Zanimanje staršev

prijateljev
1AH6

Ne objavljam.

Vse, ki me dodajo.

NE

2BH6

Objavljam.

Poznane in tiste, ki me

DA
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dodajo.
Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

5DH6

Slike avtomobilov.

Poznane.

DA

6EH6

Ne objavljam.

/

DA

9HH6

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

11JH6

Ne objavljam.

Poznane.

DA

12KH6

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

15NH6

Ne objavljam.

/

DA

16OH6

Ne objavljam.

Naštevanje.

DA

17PH6

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

19SH6

Ne objavljam.

Poznane.

DA

20ŠH6

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

21TH6

Objavljam.

Poznane.

DA

22UH6

Ne objavljam.

Poznane.

DA

23VH6

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

3CH6
4ČH6

10IH6

13LH6

18RH6

24ZH6
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25ŽH6

Objavljam.

Poznane.

DA

26QH6

Ne objavljam.

Poznane.

DA

28YH6

Objavljam.

Poznane.

DA

30ĐH6

Ne objavljam.

Poznane.

NE

31ĆH6

Ne objavljam.

Poznane.

DA

32@H6

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

33ßH6

Tabela 66: Zavedanje pasti uporabe spleta pri otrocih iz medijsko spodbudnega
okolja
Številka

Objavljanje fotografij

Sprejemanje/dodajanje

Zanimanje staršev

prijateljev
Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

27WH6

Le dve fotografiji.

Poznane.

DA

29XH6

Nimam družabnega

Nimam družabnega

Nimam družabnega

omrežja.

omrežja.

omrežja.

7FH6

8GH6

14MH6

Tabela 67: Zavedanje pasti uporabe spleta pri otrocih iz medijsko nespodbudnega
okolja
Kot sem že prej omenila, učencem 4. a in 4. b osnovna pravila varnosti na
internetu niso tuja, saj jih o njih redno opozarjata razredničarki. Kako pa je z
objavljanjem

fotografij?

Od

petih

učencev,

ki

prihajajo

iz

medijsko

nespodbudnega okolja, 4 nimajo družabnega omrežja. Eden izmed teh petih
učencev pa družabno omrežje ima, vendar je do sedaj na njem objavil le dve
fotografiji. Le-ta učenec (W) je zapisal, da med prijatelje dodaja le poznane osebe
ter da starši vedo, na katerih družabnih omrežjih vse je aktiven. Otroci, ki
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prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja so na družabnih omrežjih aktivni le v
20 %.
13 učencev, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, je neaktivnih
uporabnikov družabnih omrežij. Aktivnih uporabnikov med učenci iz medijsko
spodbudnega okolja je torej 15, kar med njimi predstavlja 54 %. Kot sem že pri
sami analizi posameznih vprašanj omenila, sta le dva učenca zapisala, da njihovi
starši ne vedo, na katerih družabnih omrežjih vse sta aktivna in ta dva učenca
prihajata iz medijsko spodbudnega okolja. Dva izmed učencev, ki sem jih uvrstila
v medijsko spodbudno okolje in sta aktivna uporabnika družabnih omrežij, sta
zapisala, da ne sprejemata oz. dodajata prijateljev. Kar 10 učencev je zapisalo, da
dodajajo le poznane. Da sprejme med prijatelje vse, ki ga dodajo, je zapisal le
eden izmed učencev. Eden izmed učencev je zapisal, da dodaja le poznane,
sprejema pa vse tiste, ki ga dodajo, eden pa je naštel kar nekaj imen prijateljev.
Nepazljivo sprejemanje prijateljev na družabnih omrežjih se je torej pojavilo pri
dveh učencih iz medijsko spodbudnega okolja, kar predstavlja 7 % anketiranih
učencev, ki jih uvršam med tiste iz medijsko spodbudnega okolja. 7 % delež
učencev iz medijsko spodbudnega okolja se pojavlja tudi pri tistih dveh učencih,
katerih starši ne vedo, na katerih družabnih omrežjih vse je aktiven njihov otrok.
Zanimivo pa je tudi to, da je eden izmed teh dveh učencev, katerega starši ne
vedo, na katerih družabnih omrežjih vse je aktiven, tudi eden izmed tistih, ki na
svojem družabnem profilu sprejema vse, ki ga dodajo, s čimer lahko pride do
nevarnih prijateljstev.
Glede na to, da so se učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja, v
mojem (sicer majhnem) vzorcu izkazali za previdnejše od tistih, ki prihajajo iz
medijsko spodbudnega okolja, splošno uveljavljeno stališče, da se otroci, ki
prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja, bolje zavedajo pasti uporabe spleta in
pri njegovi uporabi kažejo varnejšo prakso kot otroci, ki prihajajo iz medijsko
nespodbudnega okolja, ni potrjeno. Ravno med učenci, ki prihajajo iz medijsko
spodbudnega okolja, je več aktivnih uporabnikov družabnih omrežij in med njimi
se hitro najde kakšen, ki je pri uporabi teh omrežij nepazljiv. Tako lahko prihaja
do nastajanja prijateljstev, ki včasih niso pozitivno usmerjena, kar lahko pripelje
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do določenih težav in zapletov. Menim, da bi se morali starši dosti bolj zanimati
za to, kaj vse počnejo na računalniku njihovi otroci. Starostna omejitev 13 let na
večini družabnih omrežij zagotovo ni postavljena brez namena in prav je, da se jo
spoštuje.
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SKLEP

Analiza anketnih vprašalnikov, ki sem jih opravila z učenci 4. a in 4. b razreda
Osnovne šole Tončke Čeč v Trbovljah je pokazala, da obstajajo določene razlike
v uporabi medijev med učenci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja in
učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja. Potrdilo se je tudi, da
obstajajo razlike glede na spol.
Vse ugotovitve, ki mi jih je prinesla izvedena raziskava, pa so bile v nasprotju z
zastavljenimi splošno uveljavljenimi stališči in na podlagi tega oblikovanimi
pričakovanji. Vsekakor stališča, ki sem jih v celoti zavrnila (postavila sem namreč
6 splošno uveljavljenih stališč in na podlagi tega oblikovanih pričakovanj ter na
podlagi rezultatov in analize anketnih vprašalnikov vseh 6 tudi zavrnila), nikakor
ne smem posploševati, saj je bil moj vzorec za posploševanje na vse četrtošolce,
premajhen.
V četrtih razredih Osnovne šole Tončke Čeč se je torej pokazalo, da si otroci iz
medijsko nespodbudnega okolja več oz. raje pomagajo pri domačem učenju z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo oz. mediji kot učenci, ki prihajajo iz
medijsko spodbudnega okolja. Menim, da je razlog v tem, da se učenci, ki
prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja, z mediji ne srečujejo že od malega in
jih zato toliko raje uporabljajo. Ker so se kasneje naučili uporabe le-teh, po
mojem mnenju z veseljem posegajo po njih, ko le imajo možnost, da to izkoristijo
v šolske namene.
Ugotovila sem tudi, da deklice pri domačem učenju pogosteje in raje posegajo po
informacijsko-komunikacijski tehnologiji kot dečki. Slednje me je malce
presenetilo, saj sem predpostavljala, da po informacijsko-komunikacijski
tehnologiji raje posegajo dečki, a se je vsaj v tem primeru četrtošolcev pokazalo
ravno nasprotno.
Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala tudi, da učenci, ki prihajajo iz
medijsko spodbudnega okolja, uporabljajo medije doma v večji meri za igranje
kot učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega okolja. Najverjetneje so imeli
učenci iz medijsko spodbudnega okolja že od zgodnjega otroštva dostop do
računalnika, video igric in podobne tehnologije in so se z novimi
komunikacijskimi tehnologijami in mediji že od majhnega igrali, to pa so prenesli
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tudi v osnovnošolska leta. Tako še danes medije v večji meri uporabljajo za
igranje kot pa za učenje. Tisti učenci, ki prihajajo iz medijsko nespodbudnega
okolja in se z novejšimi komunikacijskimi tehnologijami in mediji prej niso toliko
srečevali, sedaj pa jih uporabljajo za potrebe šolstva, pa jih resnično uporabljajo
bolj v šolske namene in manj za igranje in zabavo.
Ugotovila sem tudi, da otroci iz medijsko nespodbudnega okolja ocenjujejo
(vrednotijo)

posamezne

medije

informacijsko-komunikacijske

tehnologije

(interaktivno tablo, e-učbenik, splet), ki jih uporabljajo pri pouku, kot bolj
uporabne kot otroci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja. Razlog, zakaj je
to ravno obratno, kot sem predpostavljala, je po mojem mnenju podoben, kot pri
prejšnjem stališču. Otroci iz medijsko spodbudnega okolja so najverjetneje medije
sicer res uporabljali že od rojstva, vendar nestimulativno. Kot sem v svojem delu
že omenila, je medijsko spodbudno okolje lahko stimulativno ali pa
nestimulativno. Pod stimulativno medijsko spodbudno okolje se šteje domače
okolje, ki spodbuja varno uporabo medijev, ne le za prostočasne aktivnosti (kot je
kratkočasenje s filmi, animiranimi filmi, igricami … brez nekega namena),
temveč tudi za učenje za šolo ter pridobivanje življenjskih izkušenj in znanja,
potrebnega za lažje delovanje v moderni družbi. Iz medijsko spodbudnega okolja
pa lahko prihajajo tudi učenci, ki so bili vzgojeni v novih komunikacijskih
tehnologijah in medijih, vendar neselektivno. To so otroci, ki so lahko kadarkoli
pristopili do računalnika, igrali igrice, gledali filme, animirane filme, serije in
oddaje, brez kakršnega koli namena. Že samo gledanje animiranega filma je lahko
v primeru, da se o njem starši z otrokom pogovorijo, lahko selektivno. Enako
velja tudi za filme, oddaje in podobne stvari. V primeru, da pa gre le za
preživljanje prostega časa brez kakršnega koli namena, pa gre za neselektivno
gledanje televizije. In takšen način preživljanja prostega časa ob medijih sodi v
nestimulativno medijsko spodbudno okolje in menim da je ravno nestimulativno
medijsko spodbudno okolje krivo za napačno ocenjevanje uporabnosti
posameznih medijev v šoli.
Analiza anketnega vprašalnika pa je pokazala tudi, da se zdijo deklicam v šoli
posamezni mediji informacijsko-komunikacijske tehnologije bolj uporabni kot
dečkom. Prepričana sem, da to izhaja iz tega, da dečki pogosteje posegajo po
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igricah, deklice pa že v osnovi bolj sledijo učiteljicam in njihovim metodam dela.
In glede na to, da v 4. razredu, v katerem sem izvajala anketni vprašalnik,
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo uporabljajo veliko bolj kot so učenci
vajeni iz nižjih razredov, menim, da deklice hitreje sledijo spremembam in
posledično tudi učiteljicam kot dečki.
Z raziskavo sem torej ugotovila, kakšne so značilnosti medijske vzgoje v
domačem okolju in kakšne v šolskem okolju ter tudi, kakšno je poznavanje varne
uporabe spleta pri učencih. Zadnje sem ugotovila s še zadnjim splošno
uveljavljenim stališčem, ki sem ga raziskovala in katere zavrnitev me je najbolj
presenetila. Ugotovila sem namreč, da se otroci, ki prihajajo iz medijsko
nespodbudnega okolja, bolje zavedajo pasti uporabe spleta in pri njegovi uporabi
kažejo varnejšo prakso kot otroci, ki prihajajo iz medijsko spodbudnega okolja.
Prepričana sem, da to izvira iz tega, da se otroci iz medijsko nespodbudnega
okolja, ko posegajo po informacijsko-komunikacijski tehnologiji, srečujejo še z
neznanim in so zato pri njeni uporabi toliko bolj pazljivi.
Vsekakor lahko potrdim, da je učiteljica zrcalo razreda. Učenci 4. a in 4. b so z
osnovnimi pravili varnosti na spletu zelo dobro seznanjeni, vse to pa izvira iz
stalnega opozarjanja učiteljic na pasti, ki pretijo na spletu in družabnih omrežjih.
S tem jih dobro seznanjata in menim, da je za učence, ki jih poučujeta, to dobra
popotnica v svet nove komunikacijske tehnologije in medijev.
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ZAKLJUČEK

Na koncu pisanja magistrskega dela bi želela strniti nekatere ugotovitve iz
različnih strokovnih virov, ki so mi omogočili vpogled v delovanje medijev. Poleg
prednosti in slabosti v delovanju različnih medijev so se mi odprle tudi mnoge
dileme, ki prav gotovo niso enoznačno razrešljive. Sama se še vedno težko
opredeljujem do določenih sprememb, ki jih prinaša medijska družba 21. stoletja,
saj je moje okolje medijsko pluralno in tudi osebnih izkušenj z različnimi mediji
imam veliko. Živimo namreč v medijskem prostoru in medijskem času.
Proti koncu pisanja naloge sem naletela na zanimivo knjigo z naslovom Miti
našega časa, avtorja Umberta Galimberta. Avtor s svojimi filozofskimi,
psihološkimi in sociološkimi izhodišči kritično pretresa ustaljene in splošno
sprejete koncepte človekove in družbene eksistence. V poglavju Mit o novih
tehnologijah sem odkrila nova spoznavna gledišča, ki so dobro utemeljena in
razlagajo spremembe v smislu popolne drugačnosti družbe ter našega doživljanja
le-te. Uvod v obravnavano tematiko označuje tale vsebinsko precej zgovoren
odlomek: »Arhimed je rekel: ˝Dajte mi oporno točko in premaknil bom svet.˝
Danes bi pokazal na naša elektronska komunikacijska sredstva in dejal: ˝Oprl se
bom na vaše oči, na vaša usta, vaše živce, vaše možgane in svet bo spremenil
ritem in smer po moji izbiri˝« (Galimberti, 2011, str. 231).
Množična uporaba z novimi tehnologijami podprtih komunikacijskih sredstev
nezadržno odriva potrebo po medčloveški komunikaciji, predvsem komunikaciji
»face to face«. Medijske vsebine pa učinkujejo tako, da je vse manj razlik med
ljudmi, saj nam predstavitve resničnosti nadomestijo resničen svet in doživljanje
le-tega. Nove vrednote, vrednote elektronskih skupnosti, so popolnoma različne
od dosedanjih vrednot. Digitalno okolje nas bo povezovalo, fizični prostor bo
nepomemben, pojmovanje časa bo spremenjeno. Človekova narava se bo
drastično spremenila, spremenil se bo odnos med človekom in svetom, skrčil se
bo prostor svobode in potreba po interpretaciji, zaradi prevelikega števila
informacij bo svet postal težko berljiv, skupna doživetja z drugimi ljudmi bodo
vse bolj osiromašena in jih morda v daljni prihodnosti sploh ne bo.
Raffaele Simone zatrjuje, da televizor nato pa še računalnik nista neškodljiva
domača električna aparata, temveč strahotni napravi, ki manipulirata z mislijo.
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Radikalno posegata v naš način mišljenja. Analitično, strukturirano vzročnoposledično mišljenje se spreminja v posplošeno, nejasno, globalno mišljenje.
Posledice te spremembe so, kot pravijo, že opazne v naših šolah. V strokovni
literaturi se oznanja spoznanje, da je kultura šole v sporu s kulturo učencev oz.
mladih. R. Simone ugotavlja, da šola vzgaja k analitičnosti, elaboriranemu
govornemu kodu, kritičnosti, presojanju in vrednotenju, uporabi načela
vzročnosti, izražanju osebnega notranjega sveta in lastnega doživljanja. Kultura
mladih je povsem oddaljena od sedanjega šolskega modela izobraževanja in
vzgajanja. Mladi zato učna leta doživljajo kot kazen (Galimberti, 2011).
V kontekstu različnega dojemanja realnosti in posledično razvijanja različnih
načinov mišljenja je potrebno izpostaviti še razliko med branjem in gledanjem
medijev. Nesporno dejstvo je, da je lažje gledati kot brati. Že prej omenjeni avtor,
R. Simone, je zelo nazorno zapisal razliko med homo sapiensom in homo
vidensom. Homo videns ni proizvajalec misli, temveč le sprejemalec podob. Svet
bo osiromašeno razumel in bo lahek plen manipulacije. Če primerjamo branje in
gledanje, ugotavljajo strokovnjaki, da gre za spremembo ritma duševne dejavnosti
glede določanja tempa, popravkov, zbranosti, miru, poglobljenega mišljenja,
vloženega truda. Hedonistično torej izberemo raje gledanje. Npr. raje gledamo
film kot preberemo knjigo. In v šolskih klopeh sedijo učenci homo videns, ki
imajo drugače oblikovano duševnost. Simone ugotavlja, da je šola kognitivno
počasna in tudi metodološko počasna. Še vedno pa je šola najbolj uspešna od vseh
drugih kanalov izobraževanja pri matematiki zaradi kompleksnosti snovi. Na vseh
ostalih področjih pa šola ni več mesto, kjer se izobrazba razvija, temveč mesto,
kjer znanje zastane. Na vprašanje, kaj nam je storiti, Simone pravi, da ne ve (prav
tam).
Pri tem velja omeniti še eno poimenovanje današnjega človeka, in sicer Homo
zappiens, ki sta ga uporabila avtorja W. Veen in B. Vrakking. Gre za naslednika
umnega človeka ali Homo sappiensa. Homo zappiens naj bi bil človek, ki je
odraščal v medijski družbi, polni nove komunikacijske tehnologije, na katero se je
tudi prilagodil. Takšen človek ne bere več linearno, kot je bral Homo sappiens,
ampak je razvil možnost skeniranja besedila. Bere namreč le tiste odstavke, ki se
mu zdijo pomembni in najbolj uporabni in tiste, za katere se mu zazdi, da bo, ko
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jih bo prebral, lahko iz njih uganil smisel celote. Homo zappiens sam iz različnih
informacijskih virov zbira informacije in iz njih konstruira zanj pomembno
znanje. Vse to pa lahko počne zaradi prilagoditev možganov na dolgotrajno
izpostavljenost novim medijem, ki od njega zahtevajo vizualno pismenost,
zmožnost razpršene pozornosti in večopravilnost (Kordigel Aberšek in Aberšek,
2013).
Drugi pomembni analitik na področju novih tehnologij v šoli je Clifford Stoll.
Njegovo izhodišče je, da je vzgoja nekaj povsem drugega kot pa računalniško
opismenjevanje. Za prihodnost družbe je šola izrednega pomena, a po drugi strani
so se šole navdušeno oprijele nove tehnologije. Zapisal je pomenljive povedi:
»Kaj izgubimo, ko uvedemo novo tehnologijo? Katere dragocene vidike
resničnosti bo poteptala? V čem je razlika med dostopnostjo informacij in zdravo
pametjo in modrostjo, ki sta potrebni, da jih pravilno razlagamo? Informatizacija
mladih ne vzgaja h kritičnosti, brez te pa se znajdejo v nevarnosti, da ne bodo
ločili oblike od vsebine, čutnosti od senzibilnosti, kopice razpoložljivih podatkov
od jasnih misli. Računalnik ne more nadomestiti dobrega učitelja. Petdeset minut
učne ure ni mogoče nadomestiti s petnajstimi minutami multimedijske
predstavitve« (Galimberti, 2011, str. 241).
Za Stolla je nedvoumno, da mora šola učencu pokazati postopke do znanja in da
učenec sam poišče podatke in odgovore. Otroku je potrebno privzgojiti zmožnost
presoje. Bistveno je, da se otrok nauči raziskovalnih metod in spoznava, kako je
neko znanje pridobljeno, ne pa, da zgolj kopiči podatke in posredovana znanja.
Brez tega ni razumevanja pojavov in procesov. S pomočjo računalniških simulacij
je prijetno opazovati nek pojav, zanemarijo pa se vidiki radovednosti,
razumevanja in občutenja. Že danes v šoli, kot pravi Stoll, mladi s pomočjo
digitalne elektronike nizajo odgovore šablonsko, ne da bi izdelali koncepte. Tako
se učenje sestoji iz pritiskanja na tipkovnice, gledanja v ekrane in slepega
sprejemanja vsega, kar daje stroj. Nič več ni potrebno razumeti, kako oblikovati
abstraktne pojme. Tehnološke »bergle« so za Stolla opravile svoje; zmanjšale
samostojnost, miselno neangažiranost, sugerirajo virtualno resničnost, zožujejo
socializacijske procese, osamijo posameznika … Procesom de-realizacije se
pridružujejo tudi procesi de-socializacije. Dejavnosti v neposrednem stiku z
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ljudmi se krčijo, na internetu pa učenci komunicirajo z nekaj tisoči »prijatelji« po
celem svetu. Bo učenec, dijak ali študent še znal obvladati neposredno
komunikacijo iz oči v oči? Koliko bo zmožen vstopati v zapleteno družbeno
strukturo, izvajati svoje številne družbene vloge, zadovoljevati svoje potrebe v
kompleksnem socialnem okolju?
Sodobni trendi gredo v smeri informatizirati šolo in jo preplaviti z računalniki, kar
naredi pouk manj zahteven in bolj privlačen. Najti pravo mero pri tem, bi dejal
grški modrec Aristotel. Prava mera pa je nekaj zelo relativnega in določitev te
mere je odvisna od mnogih dejavnikov.
Osnovno vodilo pri določanju mere je dejstvo, da v šoli morajo potekati miselni
procesi in jih je potrebno tudi spodbujati. Razmišljanje, govorjenje, razpravljanje
in presojanje so atributi kvalitetnega pedagoškega procesa. Res je, s časom je
potrebno iti naprej, vendar po je po drugi strani potrebno ohranjati tisto, kar je
preizkušeno dobro in učinkovito. Medijsko pluralen prostor ponuja izbiro tako za
učenca kot tudi za učitelja. Vzgoja za medije omogoča učencu razumevanje in
presojanje medijskih vsebin ter njihovo povezovanje v kompleksno strukturo
znanja. Uči ga aktivne vloge v družbi in ga seznanja s posledicami pasivnosti
(prav tam).
Naj zaključim s spoznanjem, da ima naša današnja generacija učencev razrednega
pouka pluralno medijsko okolje, v katerem so prisotni različni mediji kot
pomembni agensi socializacije. Različne generacije sorodnikov, znancev in
nenazadnje tudi učiteljev otroku oz. učencu omogočajo dostop do različnih
medijev, ga z njimi seznanjajo in ga do neke mere tudi opozarjajo glede slabosti.
Babica bere pravljice in se o njih pogovarja, starši ga seznanjajo z računalnikom,
prenosnimi telefoni in se naokrog hvalijo, kaj njihov otrok že vse zna,
vzgojiteljica v vrtcu je združevala pri svojem delu že več medijev hkrati, njeno
delo nadaljuje razvojni stopnji otroka primerno učiteljica … Za vsako mlado
generacijo pa prav gotovo obstaja hierarhija medijev po pomenu in vrednosti.
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