MEDIJSKA SOBA – VRNITEV V PRETEKLOST
V letošnjem šolskem letu 2015/16 smo v enoti Pirniče, odprli MEDIJSKO SOBO ter predstavili čas v
preteklosti, ko mediji še niso bili tako vseprisotni in raznovrstni. Tema pri oblikovanju Medijske sobe
je bila »Medijska vzgoja za majhne otroke in preprečevanje ustrahovanja«, v okviru mednarodnega
projekta FAIR@KIT, v katerega je vključen naš vrtec.
Knjižnica v vrtcu Pirniče se je spremenila v pravi mali muzej. Pri oblikovanju Medijske sobe so nam
pomagali starši, ki so prinesli stare predmete, ki so jih včasih uporabljali: gramofoni, pisalni stroji,
diaprojektorji, radio, računalniki, mobilni telefoni, video kamere, kasete, stare knjige, revije,
fotoaparati,… Starši so zapisali nekaj besed o svojem otroštvu, kako so ga preživljali, kakšne
aktivnosti so imeli s prijatelji…
Mnogi obiskovalci so obujali spomine na stare čase, otroci pa so spoznavali predmete, ki jih sploh ne
poznajo, ali pa so danes zelo drugačni ter spoznavali kako so njihovi starši preživeljali svoje otroštvo.
Otroci prejšnjih generacij so se z vrstniki družili na dvorišču in se učili odnosov, socializacije, gradili
prijateljske vezi, danes pa to ni tako pogosto, ker veliko časa preživijo med uporabo mobilnih
telefonov, za računalnikom ali televizijo.
Danes so mediji prisotni vsepovsod in si življenja brez njih ne moremo predstavljati. Z njimi se
srečujejo tudi predšolski otroci, ki opazujejo starše in jih tudi sami uporabljajo. Mediji vplivajo na
oblikovanje naših vrednot. S stereotipnimi vidiki določajo, kaj je prav in kaj ni.
Kurikulum za vrtce predvideva vsebine in dejavnosti, povezane z mediji, ki so primerne za predšolske
otroke. Vzgojiteljice otroke počasi in na ustrezen način seznanjamo z mediji ter jih pripravljamo nanje.
Kako bodo mediji vplivali na otroke, je odvisno od predznanja, ki ga imajo starši o medijih, saj so oni
tisti, ki presojajo in določajo vsebine ter čas, ki ga bo njihovi otroci preživeli v stiku z mediji. Če smo
na medije pripravljeni in jih uporabljamo na načine, ki jih opredeljuje tudi kurikulum za vrtce, potem
so zelo koristni. Žal pa se velikokrat zgodi, da otrokom prepustimo svobodo, kako bodo zapolnili svoj
čas, kar velikokrat vodi v negativne posledice.

Medijska soba je odprta do konca aprila.
Lepo povabljeni!
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