
             

ANALIZA ANKETE ZA STRAŠE – MEDIJSKA VZGOJA 

V obdobju od leta 2015 do 2018 je Vrtec  Medvode vključen v mednarodni projekt Erasmus+, z naslovom 

FAIR@KIT,  ki temelji na varni rabi medijev, zagotavlja podporo pri vzgoji vzgojiteljem in staršem ter omogoča 

mednarodno povezovanje evropskih vrtcev z uporabo IKT sredstev. 

V ta namen je bila z namenom ugotavljanja pomembnosti medijske vzgoje med starši izdelana anketa za starše, ki bo 

služila kot izhodišče za izvajanje različnih aktivnosti in doseganja ciljev v partnerstvu. 

Starši so vprašalnike prejeli na uvodnih roditeljskih sestankih, septembra 2015. Analiza je narejena na 69 vrnjenih 

vprašalnikih. 

 

REZULTATI: 

1. Ali mislite, da je medijska vzgoja pomembna in zanimiva tema? 

62 od 69 staršev (90%) je mnenja, da je medijska vzgoja pomembna in zanimiva tema. 

7 anketirancem tema ni zanimiva.  

 

2. Katere vrste medijev uporabljate doma? 

VRSTA MEDIJA UPORABLJAJO NE UPORABLJAJO DELEŽ V % 

TELEVIZIJA 65 4 94% 

RADIO 49 20 71% 

RAČUNALNIK/TABLICA 61 8 88% 

MOBILNI TELEFON 56 13 81% 

ČASOPIS 34 35 49% 

REVIJA 39 30 56% 

KNJIGE 59 10 85,5% 

DRUGO - - - 

Najbolj prisoten medij so televizija (94%), računalnik (88%) in mobilni telefon (81%), nekoliko manj uporabljajo 

radio (71%), najmanj od vseh medijev pa knjige in revije, časopise. 

 

 

3. Kateri medij v vaši družini odrasli najpogosteje uporabljate v prostem času? 

VRSTA MEDIJA UR/TEDEN 

TELEVIZIJA 8,6 ur 

RADIO 9,3 ur 

SOCIALNA OMREŽJA (facebook, 

twitter) 
2,9 ur 

INTERNET 5 ur 

RAČUNALNIŠKE IGRICE 0,6 ur 

KNJIGE 3,9 ur 

ČASOPIS, REVIJA 1,8 ur 
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Iz odgovorov je razvidno, da odrasli anketirani v prostem času največ poslušajo radio (9,3 ure/teden), kar bi lahko 

pripisali dejstvu, da radio poslušamo pri vsakodnevnih opravilih, v avtu, zjutraj v postelji, v službi, sprotno in redko 

namensko.  

Zelo uporabljen medij sta tudi televizija (8,6 ur/teden) in internet (5 ur/teden), ki se ga čedalje bolj uporablja za vrsto 

vsakdanjih opravil in pridobivanja koristnih informacij.  

Manj časa anketirani preživijo na socialnih omrežjih (2,9 ur/teden) in ob branju knjig (3,9 ur/teden), zelo malo pa ob 

branju časopisov in revij (1,8 ure/teden) ter ob igranju računalniških iger (0,6 ure/teden). 

 

 

4. Prosimo, opišite kateri medij ima vaš otrok najraje. 

VRSTA MEDIJA ŠTEVILO ODGOVOROV DELEŽ V % 

TELEVIZIJA 44 63% 

RADIO 7 10% 

RAČUNALNIK 31 45% 

REVIJE, KNJIGE, ČASOPISI 30 43,3% 

TELEFON, MOBITEL 4 5,8% 

Anketirani so odgovorili, da njihovi otroci najraje čas preživljajo pred televizorjem (63%) in računalnikom (45%), 

mlajši otroci pa radi v roke vzamejo tudi knjigo, kar je potrdilo 30 od 69 staršev (43,3%). 

 

 

5. Ali pri vas doma upoštevate priporočene starostne omejitve pri uporabi medijev? 

DA 44 63,7% 

NE 16 23,2% 

NE, POSTAVLJAMO SVOJE OMEJITVE 9 13,1% 

Iz odgovorov je razvidno, da večina staršev upošteva priporočene omejitve glkede uporabe medijev pri svojem otroku 

(63,7%), 23,2 % anketiranih staršev omejitev ne postavlja, 13,1% pa postavlja svoja pravila. 

 

 

6. Kateri medij uporabljajo otroci (mlajši od 7. let) v vaši družini? 

TELEVIZIJA 

DELEŽ SAM Z DRUGIMI 

OTROKI 

Z ODRASLIMI 

56 min/dan 

64 92% 25  6  38  

 

RADIO 

DELEŽ SAM Z DRUGIMI 

OTROKI 

Z ODRASLIMI 

16 min/dan 

28 40% 9  11  18  

 

INTERNET 

DELEŽ SAM Z DRUGIMI 

OTROKI 

Z ODRASLIMI 

10 min/dan 

13 18,8% 8  6  13  

 

IGRICE 

DELEŽ SAM Z DRUGIMI 

OTROKI 

Z ODRASLIMI 

15 min/dan 

11 16% 9  14  11  

 

KNJIGE 

DELEŽ SAM Z DRUGIMI 

OTROKI 

Z ODRASLIMI 

28 min/dan 

54 78% 27  20  54  

 



Iz odgovorov je razvidno, da večina otrok anketirancev najraje  preživlja čas ob gledanju televizije (92%) in z branjem 

knjig (78%), manj poslušajo radio (40%) in uporabljajo internet (18,8%) ter igrajo igrice (16%). Ob tem lahko 

sklepamo, da sta igranje igric in uporaba interneta pri majhnih otokih še vedno bolj nadzorovana in omejena vrsta 

medija. 

Televizijo otroci gledajo v povprečju 56 minut na dan, medtem ko ostale medije uporabljajo bistveno manj, knjige 

npr. povprečno 28 minut na dan, radio, internet in igrice pa od 10 do 15 minut na dan, v povprečju. 

 

 

7. Se z otrokom doma kdaj prepirate glede uporabe medijev? 

DA NE 

37 53,6% 32 46,4% 

Odgovori kažejo, da se glede uporabe medijev z otroki prepira nekaj več kot polovica staršev (53,6%). Konflikti, ki so 

jih navedli starši so najpogosteje: 

- omejitev igranja igric samo ob koncu tedna; 

- časovna omejitev, ker otroci nimajo občutka kdaj prenehati; 

- konflikti med otroci pri igranju igric; 

- odvzem medijev kot orodje za kaznovanje. 

 

 

8. Ali imate doma pravila (npr. omejen čas, določen dan…), s katerimi omejite otrokovo rabo medijev? 

DA NE 

45 65,2% 24 34,8% 

Večina anketiranih (65,2%) je odgovorila, da imajo doma pravila, s katerimi otrokom omejijo rabo medijev, kot so: 

- Časovne omejitve ali omejitev števila risank; 

- Uporaba medijev samo ob določenih dogodkih ali času (zvečer, ob vikendih, v času počitka, slabo vreme, kot 

nagrada). 

 

 

9. Ali mislite, da lahko nadzorujete uporabo medijev pri vašem otroku? 

DA, o pravilih sem dogovorjen tudi z drugimi 49 71% 

NE, nisem prepričan da vedno 17 24,6% 

NE VEM 3 4,4% 

Večina staršev (71%) je prepričana, da pri svojih otrocih še vedno lahko nadzorujejo uporabo medijev, 24,4% pa 

prepričanih koliko je to še mogoče. 

 

 

10.  Kakšne so vaše želje glede izobraževanj za starše na temo varne uporabe medijev? 

Prejeli smo 24 želja oz. komentarjev  glede izobraževanj: 

- Želimo si pridobiti sposobnost dostopati do medijev, presojati in kritično oceniti medijsko vsebino; 

- Izobraževanje na temo: osnove varne rabe interneta, vdori v zasebnost, kraja identitete; 

- Izobraževanje o zdravi rabi medijev, koliko časa gledati tv, kdaj naj otrok dobi prvi mobitel… 

- Izobraževanje bi bilo potrebno, ko imaš starejše otroke, ki jih težje nadzorovati; 

- Kako preprečiti otrokom dostop do neprimernih vsebin; 

- Kakšni so vplivi različnih medijev na otroka; 

- Izobraževanje na temo kakšne nevarnosti prežijo na otroke pri uporabi medijev. 

 

 

Analizo izdelala: Helena Izda Štular, koordinator projekta 


