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Bralci in bralke, pozdravljeni. Na
Infrastrukturnem programu – zbiranje, vodenje
in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti
se leto uspešno zaključuje in čas je, da tudi z
vami podelimo dosežke, izkušnje in znanje.
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Vsebina

 
Veseli nas, da je bilo naše delo iz preteklih obdobij
prepoznano kot pomembna podpora raziskovalni
dejavnosti in koristen doprinos družbi, saj se je z letom 2022
Program Medijska pismenost ob podpori Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije odvija že drugič.
Po sestavi delovne skupine, ki jo vodi prof. dr. Mateja Rek, in
oblikovanju strategij, smo v drugem kvartalu pričeli z
raziskovanjem navad in vzgoje predšolskih otrok v Sloveniji,
o čemer si lahko več preberete v nadaljevanju. Ažurirali
smo tudi druge podatkovne znanstvene zbirke področja.
Vseskozi si prizadevamo ostati aktivni pri mreženju po
spletu in v živo. Srečujemo se in sodelujemo z različnimi
organizacijami, združenji, skupinami posameznikov,
povezujemo se v okviru številnih dogodkov v slovenskem in
mednarodnem prostoru, na katerih pridobivamo nove
informacije in hkrati s svojimi ugotovitvami informiramo
druge. Sledite nam lahko na spletni strani in družbenih
omrežjih. V obdobju prihodnjih štirih let bomo tako s teorijo
in prakso še naprej prispevali h krepitvi medijske
pismenosti na področju Evropske unije, še posebej
Slovenije. 

Vabljeni k branju devetega Spletnega informatorja, ki smo
ga za vas pripravili na Infrastrukturnem programu Medijska
pismenost. 

http://www.fame.si/


Vključuje primarne podatke o medijskih navadah in pismenosti celotne
populacije in tudi posamičnih skupin v Sloveniji, baze podatkov projektov in
iniciativ organizacij, ki delujejo na področju medijske pismenosti na ravni
države in Evropske unije, ter baze akademskih in znanstvenih virov iz tega
področja. 
Zbrani podatki predstavljajo izhodišče pri ocenjevanju značilnosti medijske
pismenosti na nacionalni ravni in omogočajo pozicijoniranje ravni medijske
pismenosti in njenih posameznih dimenzij v širšem evropskem in
globalnem prostoru.
Ponovitve meritev nam omogočajo sledenje spremembam stanj in trendov
medijskih navad, vzgoje in pismenosti v Sloveniji v različnih časovnih
obdobjih.  
Posebno pozornost posvečamo problematiki specifičnih ranljivih skupin
(predšolski in osnovnošolski otroci, srednješolci, starejši 65+, gluhi in
naglušni ter slepi in slabovidni, osebe z izzivi v duševnem zdravju). 
Akumulirane podatkovne zbirke, statistične analize, poročila in druge
relevantne informacije nudijo podporo raziskovalnim programom in
projektom v Sloveniji, ki se ukvarjajo s preučevanjem medijske pismenosti,
vzgoje in sodobne medijske krajine. Hkrati so koristna usmeritev pri
oblikovanju priporočil in politik pristojnih strok, uradnih institucij in državnih
organov.
Vse podatkovne zbirke so javno dostopne na naši spletni strani
Pismenost.si. 
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se je začel izvajati
januarja 2013 in se
skladno s prakso v drugih
razvitih državah primarno
osredotoča na zbiranje in
spremljanje podatkov o
stanju medijske
pismenosti na domačih
tleh. 

Predstavitev prof. dr. Mateje Rek Infrastrukturnega programa ter zbiranja podatkov o
medijskih navadah in vzgoji predšolskih otrok v Sloveniji na mednarodni konferenci o
medijski pismenosti za trajnostno demokracijo v Budimpešti.

Raziskovalna infrastruktura
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Na programu je letos potekalo
vnovično zbiranje primarnih
podatkov o medijskih navadah
in vzgoji predšolskih otrok (-
prvič v 2015), s čimer smo
dosegli aktualizacijo obstoječih
baz in možnost primerljivosti
podatkov v različnih časovnih
obdobjih. 

Respondenti STARŠI v povprečju
menijo, da bi moral dnevni
ekranski limit za predšolske otroke
znašati 1 uro in slabih 5 minut. 

Po oceni tega vzorca pa
povprečna izpostavljenost
predšolskih otrok ekranom znaša
19 minut več.

Medijske navade
in vzgoja
predšolskih otrok
v Sloveniji, 2022
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Poročilo, ki smo ga pripravili v sklopu
raziskave Mediji in predšolski otroci v
Sloveniji, je dostopno na povezavi
http://pismenost.si/otroci/.

V prihodnjem letu bo raziskava
vpisana tudi v Arhiv družboslovnih
podatkov Slovenije.  

imamo v Sloveniji s strani stroke in
državnih inštitucij pripravljene:

Smernice za uporabo IKT v vrtcu, ki so jih
pripravili na Zavodu RS za šolstvo leta
2016.
Smernice za uporabo zaslonov pri
otrocih in mladostnikih, ki so jih pripravili
na Sekciji za primarno pediatrijo
Združenja za pediatrijo pri ZZS v 2021.

Ali ste vedeli, da ..

?

?

??

?

?

?

?

?



Priporočila smo pripravili v skladu s prvimi nacionalnimi smernicami, ki so jih izdelali primarni
pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno

zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj s strokovnjaki z drugih področij. Dostop:
https://online.pubhtml5.com/agha/giyr/#p=12.  
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Vzorca staršev in vzgojiteljev geografsko pokrivata vse slovenske regije. Podatki
so bili zbrani po naključnem stratificiranem vzorcu v časovnem okviru drugega
kvartala 2022.
Vzorec staršev na običajen dan za neslužbene namene gledanju televizije
posveti povprečno 62,53 minut. Starši radio poslušajo povprečno 119,76 minut
dnevno, računalnik uporabljajo povprečno 30,77 minut dnevno, po telefonu se
pogovarjajo povprečno 24,95 minut dnevno, brskanje po spletu (na telefonu,
tablici ali računalniku) jim vzame povprečno 73,64 minut dnevno, revije in
časopise berejo povprečno 12,82 minut dnevno, na družbenih omrežjih pa
preživijo povprečno 45,11 minut dnevno.
Starši predšolskih otrok, ki so bili vključeni v vzorec, so na običajen dan v
dnevnem povprečju izpostavljeni različnim medijem (možno prekrivanje več
medijev, na primer branje revij in poslušanje radia hkrati) 369,58 minut.
Dnevna ekranska izpostavljenost staršev v njihovem prostem času znaša na
običajen dan povprečno 212,05 minut.
Starši v neslužbenem času različnim medijem¹ posvetijo povprečno 249,82
minut na dan, s svojim predšolskim otrokom se igrajo povprečno 103,18 minut
dnevno.
Povprečna medijska izpostavljenost predšolskih otrok po mnenju njihovih staršev
znaša 120,54 minut dnevno.
Povprečna ekranska izpostavljenost predšolskih otrok po mnenju njihovih staršev
znaša 83,63 minut dnevno.
Primeren dnevni ekranski limit za predšolske otroke naj znaša v povprečju 64,62
minut dnevno po mnenju staršev. To je skoraj 19,01 minut manj od povprečne
dnevne izpostavljenosti predšolskih otrok, ki znaša 83,63 minut po oceni istega
vzorca.
Vzorec vzgojiteljev v 99 % sestavljajo ženske.
Po oceni vzgojiteljev predšolski otroci v varstvu največ časa v kontekstu
izpostavljenosti medijem poslušajo pesmice (CD, MP3), kar traja v povprečju
32,01 minut dnevno.
Po mnenju vzgojiteljev so predšolski otroci v varstvu ekranom izpostavljeni
povprečno 6,46 minut dnevno.
Vzgojitelji so ocenili, da predšolski otroci v njihovem varstvu ogledu zabavnega
programa namenijo povprečno 5,95 minut dnevno, ogledu izobraževalnega
programa pa povprečno 6,19 minut dnevno.

Ključne značilnosti vzorca staršev in vzgojiteljev:
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Na podlagi podatkov, zbranih s strani vzgojiteljev, večjih razlik med medijsko in
ekransko izpostavljenostjo mlajših (0-3 let) in starejših (4-6 let) skupin
predšolskih otrok v vzorcu ni.
Na podlagi odgovorov vzgojiteljev otroci v starosti od 4 do 6 let dnevno v
povprečju več časa namenijo gledanju zabavnih in izobraževalnih programov,
medtem ko otroci iz jasli dnevno v povprečju dlje poslušajo pesmice in radijski
program v živo.
Vzgojitelji v slovenskih vrtcih, ki so sodelovali pri zbiranju podatkov, v svojih
oddelkih v 96,36 % lastnih elektronskih pripomočkov otrok ne odobravajo, 78,15 %
je odgovorilo, da bi bilo potrebno postaviti omejitve in pravila o tem, kaj lahko
otrok v medijih gleda.
71,47 % vzgojiteljev vzorca pisnih priporočil glede rabe medijev v vrtcu s strani
vodstva nima, hkrati se jih je 69,64 % strinjalo, da bi morala biti ta napisana in
enaka v vseh izobraževalnih ustanovah predšolske vzgoje v Sloveniji.
Povprečje odgovorov staršev v kontekstu primerne starosti otroka za
samostojno uporabo pametnega telefona za zabavo znaša 10,58 let.
Za celodnevni ekranski limit za predšolske otroke pri 15 minutah se je
opredelilo11,97 % vzgojiteljev, pri 30 minutah 39,52 % vzgojiteljev, pri 60 minutah
26,95 % vzgojiteljev in pri 0 minutah 12,57 % vzgojiteljev.
83,69 % vzgojiteljev se v zadnjih treh letih ni udeležilo vsaj dvournega
izobraževanja o medijih.
Vzgojitelji, ki so na podlagi delitve vzorca v razrede velikih, srednjih in malih
uporabnikov ekranov v skupini VUE, po zbranih podatkih izbirajo daljše čase pri
vprašanju primernega dnevnega limita ekranske izpostavljenosti predšolskih
otrok v primerjavi z vzgojitelji, ki se znotraj našega vzorca izkazujejo za MUE.
Starši so v 67,22 % bili mnenja, da so s priporočili glede uporabe medijev za
otroke seznanjeni.
Pediater se je o vplivu medijev na otroka do njegovega 3. leta starosti pogovoril
le s 17.19 % staršev.
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V letu 2022 smo se aktivno udeležili
številnih relevantnih in uglednih
dogodkov: predstavitev, poletnih šol,
delavnic, srečanj, konferenc. Svoje delo,
znanje in izkušnje smo predstavili v
različnih sferah - strokovni in splošni
javnosti, doma in v tujin

Dogodki 

Literatura: 
info@pismenost.si
www.pismenost.si

podpora raziskovalni
dejavnosti
popularizacija znanosti
pretok metodološkega
znanja 
pomoč pri mreženju 

prof. dr. Mateja Rek,
Medijska vzgoja in
pismenost v SLoveniji
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Prispevek o delu Infrastrukturnega
programa Raziskovanje medijske vzgoje
in pismenosti najdete tudi v tretji številki
revije Sem@for, ki jo letno izdaja Sekcija
za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS
(Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) 

Več na spletni strani:
http://pismenost.si/dogodki/


